
รายละเอียดโครงการพัฒนารายละเอียดโครงการพัฒนา



 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

1 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอม  - เพ่ือปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลใหได  - กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 436,000       -  -  - การคมนาคมและการสัญจรไปมา กองชาง

ทอระบายนํ้าและบอพักถนนบุลําดวน มาตรฐาน   ม่ันคง   แข็งแรงพรอมระบบ   เมตรกวางเฉล่ีย  7.50-10.50 เมตร (งบเทศบาล) ของประชาชนมีความสะดวกขึ้น

ไปทางทิศเหนือ ขางบานเลขท่ี33/8 ระบายนํ้าอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ ยาวประมาณ 47.40 เมตรหรือคิดเปน  - เสริมสรางความเจริญแกบานเมือง

(บานคุณดอกไม)  - เพ่ืออํานวยความสะดวกและปลอดภัย พ้ืนท่ีไมนอยกวา 409  ตารางเมตร  และทองถิ่น

ในการสัญจรไปมาของประชาชน ทอระบายนํ้า Ø 0.60 เมตร  ความยาว  -ไดถนนท่ีม่ันคงแข็งแรงประหยัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลเมืองบุรีรัมย

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

แนวทางท่ี  1  กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน  สะพาน ทางเทาและระบบระบายนํ้า

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2558)

ในการสัญจรไปมาของประชาชน ทอระบายนํ้า Ø 0.60 เมตร  ความยาว  -ไดถนนท่ีม่ันคงแข็งแรงประหยัด

 - เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย ทอระบายนํ้า 92 เมตร บอพัก 12 บอ  คาซอมดูแลรักษา

สวยงามแกทองถิ่น

2 โครงการกอสรางถนน คสล.พรอมทอ -เพ่ือความปลอดภัยของทรัพยสินทาง -กอสรางถนน คสล.หนา 0.20 เมตร 4,200,000    - - - มีระบบสาธารณูปโภคท่ีดีรองรับ กองชาง

ระบายนํ้าและปายประตูทางเขา ราชการ พ้ืนท่ีประมาณ 4,712 ตารางเมตร (งบเทศบาล) ศูนยยานพาหนะและบานพักพนักงาน

ศูนยยานพาหนะและเครื่องจักรกล -เพ่ือการสัญจรเขาออกบริเวณจอดรถ ทอระบายนํ้า  Ø 0.60 เมตร ความยาว บริเวณโรงเรียนเทศบาล 3

บริเวณโรงเรียนเทศบาล 3 สะดวก ประมาณ 335 เมตร รั้ว คสล. ความ

 - เพ่ือความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย ยาวประมาณ 120 เมตร และปาย

ไมมีฝุนละอองทําใหเกิดมลพิษ ประตูทางเขา จํานวน 1 จุด

 - การคมนาคมและการสัญจรไปมา กองชาง

3 โครงการกอสรางปรับปรุงผิวแอส  - เพ่ือปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลใหได  - กอสรางปรับปรุงผิวแอสฟลทติก 1,642,000    - - ของประชาชนมีความสะดวกขึ้น

ฟลทติกคอนกรีตถนนศรีเพชร 1 มาตรฐาน   ม่ันคง   แข็งแรงพรอมระบบ คอนกรีตกวางเฉล่ีย 16.10 เมตร ยาว (งบเทศบาล)  - เสริมสรางความเจริญแกบานเมือง

(จากถนนพิทักษถึงถนนสุนเทพ) ระบายนํ้าอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ ประมาณ 235 เมตร พ้ืนท่ี 3,800 ตร.ม.  -ไดถนนท่ีม่ันคงแข็งแรงประหยัด

 - เพ่ืออํานวยความสะดวกและปลอดภัย พ้ืนท่ีทาสีตีเสนจราจรดวยสีเทอรโม คาซอมดูแลรักษา

ในการสัญจรไปมาของประชาชน พลาสติกพ้ืนท่ีไมนอยกวา 28 ตร.ม

ความสวยงามแกทองถิ่น



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

4 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอม  - เพ่ือปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลใหได  - กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา  0.15 459,000       -  -  - การคมนาคมและการสัญจรไปมา กองชาง

ทอระบายนํ้าและบอพักถนนธานี มาตรฐาน   ม่ันคง   แข็งแรงพรอมระบบ เมตร กวางเฉล่ีย 4.00 เมตร ยาว (งบเทศบาล) ของประชาชนมีความสะดวกขึ้น

ซอยขาง พี.เจ.ซาวด ระบายนํ้าอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ ประมาณ 111 เมตร หรือคิดเปน  - เสริมสรางความเจริญแกบานเมือง

(ชุมชนประปาเกา)  - เพ่ืออํานวยความสะดวกและปลอดภัย พ้ืนท่ีไมนอยกวา 425  ตารางเมตร  และทองถิ่น

ในการสัญจรไปมาของประชาชน ทอระบายนํ้า Ø 0.60 เมตร     -ไดถนนท่ีม่ันคงแข็งแรงประหยัด

 - เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย ความยาวทอระบายนํ้า  97 เมตร คาซอมดูแลรักษา

สวยงามแกทองถิ่น บอพัก  14 บอ 

5 โครงการปรับปรุงทางเทาถนนจิระ  - เพ่ือปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลใหได  - พ้ืนท่ีทางเทาท่ีจะปรับปรุงไม 8,380,000      - -  - การคมนาคมและการสัญจรไปมา กองชาง

จากวงเวียนหนาศาลากลางถึง มาตรฐาน   ม่ันคง   แข็งแรง และมี นอยกวา 12,300 ตร.ม. ปรับปรุง (งบเทศบาล) ของประชาชนมีความสะดวกขึ้น

งบประมาณและท่ีมา

จากวงเวียนหนาศาลากลางถึง มาตรฐาน   ม่ันคง   แข็งแรง และมี นอยกวา 12,300 ตร.ม. ปรับปรุง (งบเทศบาล) ของประชาชนมีความสะดวกขึ้น

ทางรถไฟ(ดานทิศตะวันตก)พรอม ประสิทธิภาพ กระถางตนไม 180 ชุด ปรับปรุงขอบ  - เสริมสรางความเจริญแกบานเมือง

ปรับปรุงวางสายไฟฟาใตดินถนนจิระ  - เพ่ืออํานวยความสะดวกและปลอดภัย บอพักพรอมฝาบอพัก 196 บอ และทองถิ่น

ในการสัญจรไปมาของประชาชน ปรับปรุงวางสายไฟฟาใตดินถนนจิระ  -ไดทางเทาท่ีม่ันคงแข็งแรงประหยัด

 - เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย ท้ังสองขางถนนความยาว 3,350 เมตร คาซอมดูแลรักษา

สวยงามแกทองถิ่น

6 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. เชื่อม  - เพ่ือปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลใหได  - กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 128,500        - -  - การคมนาคมและการสัญจรไปมา กองชาง

ซอยสันติสุข 1 ถึงซอยสันติสุข 2 มาตรฐาน   ม่ันคง   แข็งแรงพรอมระบบ 0.15 เมตร กวางเฉล่ีย 5.90  เมตร (งบเทศบาล) ของประชาชนมีความสะดวกขึ้น

ระบายนํ้าอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ ยาวประมาณ 40.90 เมตรหรือคิดเปน  - เสริมสรางความเจริญแกบานเมือง

 - เพ่ืออํานวยความสะดวกและปลอดภัย พ้ืนท่ีไมนอยกวา 235  ตารางเมตร และทองถิ่น

ในการสัญจรไปมาของประชาชน  -ไดถนนท่ีม่ันคงแข็งแรงประหยัด

 - เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย คาซอมดูแลรักษา

สวยงามแกทองถิ่น



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

7 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอม  - เพ่ือปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลใหได  - กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา  -  - 7,306,000  - การคมนาคมและการสัญจรไปมา กองชาง

ทอระบายนํ้าและบอพักถนนหลัง มาตรฐาน   ม่ันคง   แข็งแรงพรอมระบบ 0.15 เมตร กวางเฉล่ีย  8.00 เมตร (งบเทศบาล) ของประชาชนมีความสะดวกขึ้น

หมูบานจิระนครจากจิระนคร ระบายนํ้าอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ ยาวประมาณ 407 เมตร  หรือคิดเปน  - เสริมสรางความเจริญแกบานเมือง

ซอย 4 ถึงจิระนครซอย 8  - เพ่ืออํานวยความสะดวกและปลอดภัย พ้ืนท่ีไมนอยกวา 3,137 ตารางเมตร และทองถิ่น

(ชุมชนตนสัก) ในการสัญจรไปมาของประชาชน ทอระบายนํ้า  Ø 1.00 เมตร  -ไดถนนท่ีม่ันคงแข็งแรงประหยัด

 - เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย ความยาวทอระบายนํ้า 674 เมตร คาซอมดูแลรักษา

สวยงามแกทองถิ่น บอพัก  119 บอ

8 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอม  - เพ่ือปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลใหได  - กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา  0.15 583,000       -  -  - การคมนาคมและการสัญจรไปมา กองชาง

ทอระบายนํ้าและบอพักซอยหลัง มาตรฐาน   ม่ันคง   แข็งแรงพรอมระบบ เมตร กวางเฉล่ีย 6.00 เมตร ยาว (งบเทศบาล) ของประชาชนมีความสะดวกขึ้น

งบประมาณและท่ีมา

ทอระบายนํ้าและบอพักซอยหลัง มาตรฐาน   ม่ันคง   แข็งแรงพรอมระบบ เมตร กวางเฉล่ีย 6.00 เมตร ยาว (งบเทศบาล) ของประชาชนมีความสะดวกขึ้น

วัดธรรมธีราราม ขางบานเลขท่ี ระบายนํ้าอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ ประมาณ 110 เมตร หรือคิดเปนพ้ืนท่ี  - เสริมสรางความเจริญแกบานเมือง

178/36  - เพ่ืออํานวยความสะดวกและปลอดภัย ไมนอยกวา 641  ตารางเมตร และทองถิ่น

(ชุมชนหนาสถานีรถไฟ) ในการสัญจรไปมาของประชาชน ทอระบายนํ้า Ø 0.60  เมตร  -ไดถนนท่ีม่ันคงแข็งแรงประหยัด

 - เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย ความยาวทอระบายนํ้า 96 เมตร คาซอมดูแลรักษา

สวยงามแกทองถิ่น บอพัก 14 บอ 

9 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอม  - เพ่ือปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลใหได  - กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 465,000        -  -  - การคมนาคมและการสัญจรไปมา กองชาง

ทอระบายนํ้าและบอพักถนนซอยขาง มาตรฐาน   ม่ันคง   แข็งแรงพรอมระบบ  เมตร กวางเฉล่ีย 5.20-6.00 เมตร  (งบเทศบาล) ของประชาชนมีความสะดวกขึ้น

บานเลขท่ี 57/26 ระบายนํ้าอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ ยาวประมาณ 90 เมตร  หรือคิดเปน  - เสริมสรางความเจริญแกบานเมือง

(ชุมชนหนาสถานีรถไฟ)  - เพ่ืออํานวยความสะดวกและปลอดภัย พ้ืนท่ีไมนอยกวา 489  ตารางเมตร และทองถิ่น

ในการสัญจรไปมาของประชาชน ทอระบายนํ้า  Ø 0.60 เมตร  -ไดถนนท่ีม่ันคงแข็งแรงประหยัด

 - เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย ความยาวทอระบายนํ้า 83 เมตร คาซอมดูแลรักษา

สวยงามแกทองถิ่น บอพัก 12 บอ 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

10 โครงการกอสรางทอระบาย พรอม  - เพ่ือปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลใหได  - กอสรางทอระบายนํ้า ค.ส.ล. หนา  566,000        -  -  - การคมนาคมและการสัญจรไปมา กองชาง

บอพักขางถนนคูเมือง มาตรฐาน   ม่ันคง   แข็งแรงพรอมระบบ 0.15 เมตร กวางเฉล่ีย 5.00 เมตร (งบเทศบาล) ของประชาชนมีความสะดวกขึ้น

ชุมชนสะพานยาว (หลังสํานักงาน ระบายนํ้าอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ ยาวประมาณ 79 เมตร คิดเปนพ้ืนท่ี  - เสริมสรางความเจริญแกบานเมือง

สาธารณสุขจังหวัด-บานพักขาราชการ  - เพ่ืออํานวยความสะดวกและปลอดภัย ประมาณ 395 ตรม. พรอมทอระบายนํ้า และทองถิ่น

ท่ีดินจังหวัด) (ชุมชนสะพานยาว) ในการสัญจรไปมาของประชาชน คสล. Ø 0.60 เมตร ความยาวทอ 179  -ไดถนนท่ีม่ันคงแข็งแรงประหยัด

 - เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย เมตร บอพัก 27 บอ คาซอมดูแลรักษา

สวยงามแกทองถิ่น

11 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอม  - เพ่ือปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลใหได  - กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา - 1,085,000  -  - การคมนาคมและการสัญจรไปมา กองชาง

ทอระบายนํ้าและบอพัก มาตรฐาน   ม่ันคง   แข็งแรงพรอมระบบ 0.15 เมตร กวาง 7.40-7.70 เมตร (งบเทศบาล) ของประชาชนมีความสะดวกขึ้น

งบประมาณและท่ีมา

ทอระบายนํ้าและบอพัก มาตรฐาน   ม่ันคง   แข็งแรงพรอมระบบ 0.15 เมตร กวาง 7.40-7.70 เมตร (งบเทศบาล) ของประชาชนมีความสะดวกขึ้น

ซอยรวมใจแยกไปทางทิศ ระบายนํ้าอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ ยาวประมาณ 103 เมตร หรือคิดเปน  - เสริมสรางความเจริญแกบานเมือง

ตะวันตก(ชุมชนประปาเกา)  - เพ่ืออํานวยความสะดวกและปลอดภัย พ้ืนท่ีไมนอยกวา 755 ตารางเมตร และทองถิ่น

ในการสัญจรไปมาของประชาชน ทอระบายนํ้า Ø 0.60 เมตร ความยาว  -ไดถนนท่ีม่ันคงแข็งแรงประหยัด

 - เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย ทอระบายนํ้า 180 เมตร บอพัก26 บอ คาซอมดูแลรักษา

สวยงามแกทองถิ่น

12 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอม  - เพ่ือปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลใหได  - กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 408,000 -  -  - การคมนาคมและการสัญจรไปมา กองชาง

ทอระบายนํ้าและบอพัก มาตรฐาน   ม่ันคง   แข็งแรงพรอมระบบ 0.15 เมตร กวางเฉล่ีย 7.50 เมตร  (งบเทศบาล) ของประชาชนมีความสะดวกขึ้น

ซอยขางบานเลขท่ี 180/7 ไปทาง ระบายนํ้าอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ ยาวประมาณ 51 เมตรหรือคิดเปน  - เสริมสรางความเจริญแกบานเมือง

ทิศใต (ชุมชนหนาสถานีรถไฟ)  - เพ่ืออํานวยความสะดวกและปลอดภัย พ้ืนท่ีไมนอยกวา 368  ตารางเมตร และทองถิ่น

ในการสัญจรไปมาของประชาชน ทอระบายนํ้า  Ø 0.60 เมตร ความ  -ไดถนนท่ีม่ันคงแข็งแรงประหยัด

 - เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย ยาวทอระบายนํ้า 80 เมตร คาซอมดูแลรักษา

สวยงามแกทองถิ่น บอพัก 14 บอ 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

13 โครงการกอสรางปรับปรุงผิวแอส  - เพ่ือปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลใหได  - กอสรางปรับปรุงผิวแอสฟลทติก - - 3,303,000  - การคมนาคมและการสัญจรไปมา กองชาง

ฟลทติกคอนกรีตถนนหลักเมืองจาก มาตรฐาน   ม่ันคง   แข็งแรงพรอมระบบ คอนกรีต พ้ืนท่ีไมนอยกวา (งบเทศบาล) ของประชาชนมีความสะดวกขึ้น

แยกถนนคูเมืองไปทางทิศเหนือถึง ระบายนํ้าอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 11,012 ตร.ม. พ้ืนท่ีทาสีตีเสน  - เสริมสรางความเจริญแกบานเมือง

ทางรถไฟ  - เพ่ืออํานวยความสะดวกและปลอดภัย จราจรดวยสีเทอรโมพลาสติก และทองถิ่น

ในการสัญจรไปมาของประชาชน พ้ืนท่ีไมนอยกวา140 ตร.ม  -ไดถนนท่ีม่ันคงแข็งแรงประหยัด

คาซอมดูแลรักษา

14 โครงการกอสรางปรับปรุงผิวแอส  - เพ่ือปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลใหได  - กอสรางปรับปรุงผิวแอสฟลทติก - 2,100,000    -  - การคมนาคมและการสัญจรไปมา กองชาง

ฟลทติกคอนกรีต ถนนนครจากแยก มาตรฐาน   ม่ันคง   แข็งแรงพรอมระบบ คอนกรีต  พ้ืนท่ีไมนอยกวา (งบเทศบาล) ของประชาชนมีความสะดวกขึ้น

ถนนคูเมืองดานทิศใตถึงแยก ระบายนํ้าอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 7,036 ตร.ม. พ้ืนท่ีทาสีตีเสน  - เสริมสรางความเจริญแกบานเมือง

งบประมาณและท่ีมา

ถนนคูเมืองดานทิศใตถึงแยก ระบายนํ้าอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 7,036 ตร.ม. พ้ืนท่ีทาสีตีเสน  - เสริมสรางความเจริญแกบานเมือง

ถนนคูเมืองดานทิศเหนือ  - เพ่ืออํานวยความสะดวกและปลอดภัย จราจรดวยสีเทอรโมพลาสติก และทองถิ่น

ในการสัญจรไปมาของประชาชน พ้ืนท่ีไมนอยกวา 76 ตร.ม  -ไดถนนท่ีม่ันคงแข็งแรงประหยัด

คาซอมดูแลรักษา

15 โครงการกอสรางปรับปรุงผิวแอส  - เพ่ือปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลใหได  - กอสรางปรับปรุงผิวแอสฟลทติก - 4,260,000    -  - การคมนาคมและการสัญจรไปมา กองชาง

ฟลทติกคอนกรีตถนนจิระจาก มาตรฐาน   ม่ันคง   แข็งแรงพรอมระบบ คอนกรีต พ้ืนท่ีไมนอยกวา (งบเทศบาล) ของประชาชนมีความสะดวกขึ้น

วงเวียนประชาธิปไตยถึงแยกถนน ระบายนํ้าอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 14,200 ตร.ม. พ้ืนท่ีทาสีตีเสนจราจร  - เสริมสรางความเจริญแกบานเมือง

สุนทรเทพ  - เพ่ืออํานวยความสะดวกและปลอดภัย ดวยสีเทอรโมพลาสติก พ้ืนท่ีไมนอย และทองถิ่น

ในการสัญจรไปมาของประชาชน กวา 117 ตร.ม.  - ไดถนนท่ีม่ันคงแข็งแรงประหยัด

คาซอมดูแลรักษา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

16 โครงการกอสรางปรับปรุงผิวแอส  - เพ่ือปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลใหได  - กอสรางปรับปรุงผิวแอสฟลทติก - 310,000      -  - การคมนาคมและการสัญจรไปมา กองชาง

ฟลทติกคอนกรีตถนนสุคนธมัต มาตรฐาน   ม่ันคง   แข็งแรงพรอมระบบ คอนกรีต   พ้ืนท่ีไมนอยกวา (งบเทศบาล) ของประชาชนมีความสะดวกขึ้น

จากแยกถนนปลัดเมืองไปทาง ระบายนํ้าอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 1,034 ตร.ม. พ้ืนท่ีทาสีตีเสนจราจรดวย  - เสริมสรางความเจริญแกบานเมือง

ทิศตะวันออก  - เพ่ืออํานวยความสะดวกและปลอดภัย สีเทอรโมพลาสติกพ้ืนท่ีไมนอยกวา และทองถิ่น

ในการสัญจรไปมาของประชาชน 12 ตร.ม.  -ไดถนนท่ีม่ันคงแข็งแรงประหยัด

คาซอมดูแลรักษา

17 โครงการกอสรางปรับปรุงผิวแอส  - เพ่ือปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลใหได  - กอสรางปรับปรุงผิวแอสฟลทติก - 1,041,000    -  - การคมนาคมและการสัญจรไปมา กองชาง

ฟลทติกคอนกรีตถนนอิสาน จาก มาตรฐาน  ม่ันคง  แข็งแรงพรอมระบบ คอนกรีต    พ้ืนท่ีไมนอยกวา (งบเทศบาล) ของประชาชนมีความสะดวกขึ้น

แยกถนนนครถึงแยกถนนคูเมือง ระบายนํ้าอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 3,471 ตร.ม. พ้ืนท่ีทาสีตีเสนจราจรดวย  - เสริมสรางความเจริญแกบานเมือง

งบประมาณและท่ีมา

แยกถนนนครถึงแยกถนนคูเมือง ระบายนํ้าอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 3,471 ตร.ม. พ้ืนท่ีทาสีตีเสนจราจรดวย  - เสริมสรางความเจริญแกบานเมือง

 - เพ่ืออํานวยความสะดวกและปลอดภัย สีเทอรโมพลาสติกพ้ืนท่ีไมนอยกวา และทองถิ่น

ในการสัญจรไปมาของประชาชน 14 ตร.ม.  - ไดถนนท่ีม่ันคงแข็งแรงประหยัด

คาซอมดูแลรักษา

18 โครงการกอสรางปรับปรุงผิวแอส  - เพ่ือปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลใหได  - กอสรางปรับปรุงผิวแอสฟลทติก - - 4,125,000  - การคมนาคมและการสัญจรไปมา กองชาง

ฟลทติกคอนกรีตถนนอินจันทร มาตรฐาน   ม่ันคง   แข็งแรงพรอมระบบ คอนกรีต    พ้ืนท่ีไมนอย (งบเทศบาล) ของประชาชนมีความสะดวกขึ้น

ณรงคจากแยกถนนจิระถึง ระบายนํ้าอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ กวา 13,752 ตร.ม. พ้ืนท่ีทาสีตีเสนจราจร  - เสริมสรางความเจริญแกบานเมือง

ถนนนิวาศ  - เพ่ืออํานวยความสะดวกและปลอดภัย ดวยสีเทอรโมพลาสติก พ้ืนท่ีไมนอยกวา และทองถิ่น

ในการสัญจรไปมาของประชาชน 74 ตร.ม.  - ไดถนนท่ีม่ันคงแข็งแรงประหยัด

คาซอมดูแลรักษา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

19 โครงการกอสรางปรับปรุงผิวแอส  - เพ่ือปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลใหได  - กอสรางปรับปรุงผิวแอสฟลทติก - 4,635,000    -  - การคมนาคมและการสัญจรไปมา กองชาง

ฟลทติกคอนกรีตถนนปลัดเมืองจาก มาตรฐาน   ม่ันคง   แข็งแรงพรอมระบบ คอนกรีต    พ้ืนท่ีไมนอยกวา (งบเทศบาล) ของประชาชนมีความสะดวกขึ้น

แยกถนนนิวาศถึงแยกถนนจิระ ระบายนํ้าอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 15,452 ตร.ม. พ้ืนท่ีทาสีตีเสน  - เสริมสรางความเจริญแกบานเมือง

 - เพ่ืออํานวยความสะดวกและปลอดภัย จราจรดวยสีเทอรโมพลาสติกพ้ืนท่ี และทองถิ่น

ในการสัญจรไปมาของประชาชน ไมนอยกวา 156 ตร.ม.  -ไดถนนท่ีม่ันคงแข็งแรงประหยัด

คาซอมดูแลรักษา

20 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอม  - เพ่ือปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลใหได  - กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 835,000       -  -  - การคมนาคมและการสัญจรไปมา กองชาง

ทอระบายนํ้าและบอพัก มาตรฐาน   ม่ันคง   แข็งแรงพรอมระบบ 0.15 เมตร กวาง 3.50-4.00 เมตร (งบเทศบาล) ของประชาชนมีความสะดวกขึ้น

ถนนธานี ซอยขางบานเลขท่ี 48/6 ระบายนํ้าอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ ยาวประมาณ 206 เมตรหรือคิดเปน  - เสริมสรางความเจริญแกบานเมือง

งบประมาณและท่ีมา

ถนนธานี ซอยขางบานเลขท่ี 48/6 ระบายนํ้าอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ ยาวประมาณ 206 เมตรหรือคิดเปน  - เสริมสรางความเจริญแกบานเมือง

(รานบุรีรัมยคาเหล็ก)  - เพ่ืออํานวยความสะดวกและปลอดภัย พ้ืนท่ีไมนอยกวา 746  ตารางเมตร และทองถิ่น

ชุมชนหนองปรือ ในการสัญจรไปมาของประชาชน ทอระบายนํ้า Ø 0.60 เมตร ความยาว  -ไดถนนท่ีม่ันคงแข็งแรงประหยัด

 - เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย ทอระบายนํ้า 179 เมตร บอพัก 27 บอ คาซอมดูแลรักษา

สวยงามแกทองถิ่น

21 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอม  - เพ่ือปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลใหได  - กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา  278,000        -  -  - การคมนาคมและการสัญจรไปมา กองชาง

ทอระบายนํ้าและบอพักตรงขาม มาตรฐาน   ม่ันคง   แข็งแรงพรอมระบบ 0.15 เมตร กวางเฉล่ีย 3.00 เมตร (งบเทศบาล) ของประชาชนมีความสะดวกขึ้น

สหกรณออมทรัพยครู ระบายนํ้าอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ ยาวประมาณ 77.50 เมตรหรือคิดเปน  - เสริมสรางความเจริญแกบานเมือง

ถนนอินจันทรณรงค  - เพ่ืออํานวยความสะดวกและปลอดภัย พ้ืนท่ีไมนอยกวา 220  ตารางเมตร และทองถิ่น

(ชุมชนหลังศาล) ในการสัญจรไปมาของประชาชน ทอระบายนํ้า Ø 0.60 เมตร ความยาว  -ไดถนนท่ีม่ันคงแข็งแรงประหยัด

 - เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย ทอระบายนํ้า 67 เมตร  บอพัก 10 บอ คาซอมดูแลรักษา

สวยงามแกทองถิ่น



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

22 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอม  - เพ่ือปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลใหได  - กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา  - 467,000     -  - การคมนาคมและการสัญจรไปมา กองชาง

ทอระบายนํ้าและบอพักถนนแสนสุข มาตรฐาน   ม่ันคง   แข็งแรงพรอมระบบ 0.15 เมตร กวางเฉล่ีย 5.80 เมตร ยาว (งบเทศบาล) ของประชาชนมีความสะดวกขึ้น

ซอย 7  (ชุมชน บ.ข.ส.) ระบายนํ้าอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ ประมาณ 72 เมตร หรือคิดเปนพ้ืนท่ี  - เสริมสรางความเจริญแกบานเมือง

 - เพ่ืออํานวยความสะดวกและปลอดภัย ไมนอยกวา 407  ตารางเมตร และทองถิ่น

ในการสัญจรไปมาของประชาชน ทอระบายนํ้า Ø 0.60  เมตร  -ไดถนนท่ีม่ันคงแข็งแรงประหยัด

 - เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย ความยาวทอระบายนํ้า 64 เมตร คาซอมดูแลรักษา

สวยงามแกทองถิ่น บอพัก 8 บอ 

23 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอม  - เพ่ือปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลใหได  - กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 295,000        -  -  - การคมนาคมและการสัญจรไปมา กองชาง

ทอระบายนํ้าและบอพักซอยขางราน มาตรฐาน   ม่ันคง   แข็งแรงพรอมระบบ 0.15 เมตร กวางเฉล่ีย  4.00 เมตร  (งบเทศบาล) ของประชาชนมีความสะดวกขึ้น

งบประมาณและท่ีมา

ทอระบายนํ้าและบอพักซอยขางราน มาตรฐาน   ม่ันคง   แข็งแรงพรอมระบบ 0.15 เมตร กวางเฉล่ีย  4.00 เมตร  (งบเทศบาล) ของประชาชนมีความสะดวกขึ้น

บุรีรัมยยนตรการ (ชุมชน บ.ข.ส.) ระบายนํ้าอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ ยาวประมาณ 73 เมตร  หรือคิดเปน  - เสริมสรางความเจริญแกบานเมือง

  - เพ่ืออํานวยความสะดวกและปลอดภัย พ้ืนท่ีไมนอยกวา 281  ตารางเมตร และทองถิ่น

ในการสัญจรไปมาของประชาชน ทอระบายนํ้า  Ø 0.60 เมตร  -ไดถนนท่ีม่ันคงแข็งแรงประหยัด

 - เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย ความยาวทอระบายนํ้า 65 เมตร คาซอมดูแลรักษา

สวยงามแกทองถิ่น บอพัก 8 บอ 

24 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอม  - เพ่ือปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลใหได - กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 เมตร 426,000       - -  - การคมนาคมและการสัญจรไปมา กองชาง

ทอระบายนํ้าและบอพักถนนขาง มาตรฐาน   ม่ันคง   แข็งแรง และมี กวาง 3.80 -5.00 เมตร ยาวประมาณ (งบเทศบาล) ของประชาชนมีความสะดวกขึ้น

บานเลขท่ี 224/14  ไปทางทิศ ประสิทธิภาพ 86.50 เมตร หรือคิดเปนพ้ืนท่ีไมนอย  - เสริมสรางความเจริญแกบานเมือง

ตะวันออก (ชุมชนหลังศาล)  - เพ่ืออํานวยความสะดวกและปลอดภัย กวา 370 ตารางเมตร ทอระบายนํ้า และทองถิ่น

ในการสัญจรไปมาของประชาชน   Ø 0.60 เมตร ความยาว 75 เมตร  -ไดถนนท่ีม่ันคงแข็งแรงประหยัด

- เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย บอพัก 12 บอ คาซอมดูแลรักษา

สวยงามแกทองถิ่น



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

25 โครงการกอสรางปรับปรุงผิวแอส  - เพ่ือปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลใหได  - กอสรางปรับปรุงผิวแอสฟลทติก 630,000      - -  - การคมนาคมและการสัญจรไปมา กองชาง

ฟลทติกคอนกรีตถนนสุนทรเทพ มาตรฐาน   ม่ันคง   แข็งแรงพรอมระบบ คอนกรีตกวางเฉล่ีย 14.80 เมตร ยาว (งบเทศบาล) ของประชาชนมีความสะดวกขึ้น

(จากแยกถนนคูเมืองถึงสุดสะพานยาว) ระบายนํ้าอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ ประมาณ 100 เมตร พ้ืนท่ี 1,480 ตร.ม.  - เสริมสรางความเจริญแกบานเมือง

 - เพ่ืออํานวยความสะดวกและปลอดภัย พ้ืนท่ีทาสีตีเสนจราจรดวยสีเทอรโม และทองถิ่น

ในการสัญจรไปมาของประชาชน พลาสติกพ้ืนท่ีไมนอยกวา 40 ตร.ม  -ไดทางเทาท่ีม่ันคงแข็งแรงประหยัด

คาซอมดูแลรักษา

26 โครงการกอสรางปรับปรุงผิวแอส  - เพ่ือปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลใหได  - กอสรางปรับปรุงผิวแอสฟลทติก - 1,478,000    -  - การคมนาคมและการสัญจรไปมา กองชาง

ฟลทติกคอนกรีต ถนนนิวาศ  (จาก มาตรฐาน   ม่ันคง   แข็งแรงพรอมระบบ คอนกรีตกวางเฉล่ีย 11.40 เมตร ยาว (งบเทศบาล) ของประชาชนมีความสะดวกขึ้น

ถนนสุนเทพถึงถนนหลักเมือง) ระบายนํ้าอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ ประมาณ 300 เมตร พ้ืนท่ี 3,420 ตร.ม.  - เสริมสรางความเจริญแกบานเมือง

งบประมาณและท่ีมา

ถนนสุนเทพถึงถนนหลักเมือง) ระบายนํ้าอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ ประมาณ 300 เมตร พ้ืนท่ี 3,420 ตร.ม.  - เสริมสรางความเจริญแกบานเมือง

 - เพ่ืออํานวยความสะดวกและปลอดภัย พ้ืนท่ีทาสีตีเสนจราจรดวยสีเทอรโม และทองถิ่น

ในการสัญจรไปมาของประชาชน พลาสติกพ้ืนท่ีไมนอยกวา 27 ตร.ม  -ไดถนนท่ีม่ันคงแข็งแรงประหยัด

คาซอมดูแลรักษา

27 โครงการกอสรางปรับปรุงผิวแอส  - เพ่ือปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลใหได  - กอสรางปรับปรุงผิวแอสฟลทติก - 2,875,000    -  - การคมนาคมและการสัญจรไปมา กองชาง

ฟลทติกคอนกรีต ถนนสันติประชา มาตรฐาน   ม่ันคง   แข็งแรงพรอมระบบ คอนกรีตกวางเฉล่ีย 9.29 เมตร ยาว (งบเทศบาล) ของประชาชนมีความสะดวกขึ้น

(จากถนนปลัดเมืองถึงถนนอินจันทร ระบายนํ้าอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ ประมาณ 720 เมตร พ้ืนท่ี 6,690 ตร.ม.  - เสริมสรางความเจริญแกบานเมือง

ณรงค)  - เพ่ืออํานวยความสะดวกและปลอดภัย พ้ืนท่ีทาสีตีเสนจราจรดวยสีเทอรโม และทองถิ่น

ในการสัญจรไปมาของประชาชน พลาสติกพ้ืนท่ีไมนอยกวา 47 ตร.ม  -ไดถนนท่ีม่ันคงแข็งแรงประหยัด

คาซอมดูแลรักษา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

28 โครงการกอสรางถนนภายในโครง  - เพ่ือปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลใหได  - กอสรางถนน ค.ส.ล.สาย A  1,364,000    -  -  - การคมนาคมและการสัญจรไปมา กองชาง

การหมูบานไทยสมุทร(ชุมชนราชภัฎ) มาตรฐาน   ม่ันคง   แข็งแรงพรอมระบบ หนา 0.15 เมตร กวาง 5.65 เมตร  (งบเทศบาล) ของประชาชนมีความสะดวกขึ้น

จํานวน 4 สาย ระบายนํ้าอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ ยาวประมาณ 83 เมตร  หรือคิดเปน  - เสริมสรางความเจริญแกบานเมือง

 - เพ่ืออํานวยความสะดวกและปลอดภัย พ้ืนท่ีไมนอยกวา 457  ตารางเมตร และทองถิ่น

ในการสัญจรไปมาของประชาชน ทอระบายนํ้า  Ø 0.60 เมตร ความยาว  -ไดทางเทาท่ีม่ันคงแข็งแรงประหยัด

ทอระบายนํ้า 72 เมตร บอพัก 11 บอ คาซอมดูแลรักษา

 วางทอระบายนํ้ากลางถนน 

(หักพ้ืนท่ีบอพักแลว)

 - กอสรางถนน ค.ส.ล.สาย B  

งบประมาณและท่ีมา

 - กอสรางถนน ค.ส.ล.สาย B  

หนา 0.15 เมตร กวาง 4.00 เมตร  

ยาวประมาณ 79 เมตร  หรือคิดเปน

พ้ืนท่ีไมนอยกวา 305  ตารางเมตร 

ทอระบายนํ้า  Ø 0.60 เมตร ความยาว

ทอระบายนํ้า 68 เมตร บอพัก 11 บอ

 วางทอระบายนํ้ากลางถนน 

(หักพ้ืนท่ีบอพักแลว)

 - กอสรางถนน ค.ส.ล.สาย C  

หนา 0.15 เมตร กวาง 4.00 เมตร  

ยาวประมาณ 79 เมตร  หรือคิดเปน

พ้ืนท่ีไมนอยกวา 305  ตารางเมตร 

ทอระบายนํ้า  Ø 0.60 เมตร ความยาว

ทอระบายนํ้า 68 เมตร บอพัก 11 บอ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

 วางทอระบายนํ้ากลางถนน 

(หักพ้ืนท่ีบอพักแลว)

 - กอสรางถนน ค.ส.ล.สาย D  

หนา 0.15 เมตร กวาง 4.00 เมตร  

ยาวประมาณ 62 เมตร  หรือคิดเปน

พ้ืนท่ีไมนอยกวา 239  ตารางเมตร 

ทอระบายนํ้า  Ø 0.60 เมตร ความยาว

ทอระบายนํ้า 53 เมตร บอพัก 9 บอ

 วางทอระบายนํ้ากลางถนน 

งบประมาณและท่ีมา

 วางทอระบายนํ้ากลางถนน 

29 โครงการกอสรางถนน คสล. พรอม - เพ่ือปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลใหได - กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 เมตร 227,000        -  -  - การคมนาคมและการสัญจรไปมา กองชาง

ทอระบายนํ้าและบอพักถนนธานี มาตรฐาน ม่ันคง แข็งแรง พรอมระบบ กวางเฉล่ีย 4.50 เมตร ยาวประมาณ  51 (งบเทศบาล) ของประชาชนมีความสะดวกขึ้น

ซอย 1 ไปทางทิศตะวันตก ระบายนํ้าอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ เมตร  หรือคิดเปนพ้ืนท่ีไมนอยกวา   221  - เสริมสรางความเจริญแกบานเมือง

(ชุมชนหนองปรือ) - เพ่ืออํานวยความสะดวกและปลอดภัย ตารางเมตร  ทอระบายนํ้าØ 0.60 เมตร และทองถิ่น

ในการสัญจรไปมาของประชาชน ความยาวทอระบายนํ้า 45 เมตร  -ไดถนนท่ีม่ันคงแข็งแรงประหยัด

- เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอยของ คาซอมดูแลรักษา

บานเมือง



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

30 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอม  - เพ่ือปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลใหได  - กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา  591,000        -  -  - การคมนาคมและการสัญจรไปมา กองชาง

ทอระบายนํ้าและบอพักถนนซอย มาตรฐาน   ม่ันคง   แข็งแรงพรอมระบบ 0.15 เมตร กวางเฉล่ีย 3.00-5.00 เมตร (งบเทศบาล) ของประชาชนมีความสะดวกขึ้น

ขางบานเลขท่ี 60 (ชุมชนชุมเห็ด) ระบายนํ้าอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ ยาวประมาณ 158 เมตรหรือคิดเปน  - เสริมสรางความเจริญแกบานเมือง

 - เพ่ืออํานวยความสะดวกและปลอดภัย พ้ืนท่ีไมนอยกวา 572  ตารางเมตร และทองถิ่น

ในการสัญจรไปมาของประชาชน ทอระบายนํ้า Ø 0.60 เมตร ความยาว  -ไดถนนท่ีม่ันคงแข็งแรงประหยัด

 - เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย ทอระบายนํ้า 143 เมตรบอพัก 21 บอ คาซอมดูแลรักษา

สวยงามแกทองถิ่น

งบประมาณและท่ีมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

1 โครงการขยายเขตและติดต้ังหรือ  - เพ่ือจัดใหมีไฟฟาสาธารณะใชอยาง  - ทําการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา 200,000 200,000 200,000  - ประชาชนไดรับการบริการไฟฟา กองชาง

ปรับปรุงไฟฟาสาธารณะ (เสนอ ท่ัวถึง ตามถนน  ตรอก  ซอยท่ียังไมมีระบบ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) สองสวางอยางท่ัวถึง

โดยชุมชนทุกชุมชน)  - เพ่ือปรับปรุงอุปกรณและระบบ ไฟฟาเขาไปถึง    โดยทําการขยายเขต  - เสริมสรางความปลอดภัยแกประ

จําหนายไฟฟาสาธารณะใหมีสภาพดี ติดต้ังโคมไฟฟาสาธารณะ ชาชนและความเปนระเบียบเรียบรอย

และเหมาะสมสรางเสริมความปลอดภัย  - การไฟฟาเปนผูสํารวจประมาณการ

คาใชจายและดําเนินการขยายเขตระบบ

จําหนายไฟฟา   เทศบาลเปนผูชําระคา

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

แนวทางท่ี  2   ติดต้ัง ปรับปรุง และขยายเขตไฟฟาสาธารณะ

จําหนายไฟฟา   เทศบาลเปนผูชําระคา

ไฟฟาตามระเบียบ

2 โครงการประดับไฟฟาตามถนน  - เพ่ือประดับไฟฟางานพิธีตางๆ  - ประดับไฟฟาถนนจิระ,ถนนธานี 100,000 100,000 100,000  - สรางความเปนระเบียบเรียบรอย กองชาง

สายตางๆ 1) งานวันชาติ ถนนบุลําดวน,ถนนรมยบุรี,ถนนปลัดเมือง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) สวยงาม

2) งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา และถนนสุนทรเทพ รวมจํานวน 32 ชุด

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

3) งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนารถ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

1 โครงการจัดระบบสัญญาณไฟจราจร  - เพ่ือปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรหรือ  ติดต้ังสัญญาณไฟจราจร จํานวน 16 จุด 24,000,000  -  -  - ประชาชนจะไดรับความสะดวก กองชาง

ระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจร (งบเทศบาล) และปลอดภัยในการใชรถใชถนน

ในการสัญจรไปมา

 - สรางความเปนระเบียบเรียบรอย

แกทองถิ่น

2 โครงการปรับปรุงเครื่องหมายและ  - เพ่ือทาสีตีเสนแบงถนน  - เพ่ือปรับปรุงโคมไฟและเสาไฟสัญญาณ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)  - ประชาชนจะไดรับความสะดวก กองชาง

สัญญาณไฟจราจร  - เพ่ือปรับปรุงสัญลักษณจราจรของทาง จราจร 500,000 500,000 500,000 และปลอดภัยในการใชรถใชถนน

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

แนวทางท่ี  3   การจัดการจราจรและขนสง

สัญญาณไฟจราจร  - เพ่ือปรับปรุงสัญลักษณจราจรของทาง จราจร 500,000 500,000 500,000 และปลอดภัยในการใชรถใชถนน

และถนน  - จัดซ้ือแผงวงจรระบบควบคุมไฟสัญญาณ 280,000 280,000 280,000 ในการสัญจรไปมา

 - เพ่ือปรับปรุงปายเครื่องหมายจราจร จราจร  2 ชุด  - สรางความเปนระเบียบเรียบรอย

 - ทาสีตีเสนแบงถนน (ดวยสีเทอรโม 500,000 500,000 แกทองถิ่น

พลาสติก)  - สรางความเจริญใหแกบานเมือง

 - ทาสีปรับปรุงเครื่องหมายจราจร 45,000  - -

ขอบทางเทา

3 โครงการจัดหาอุปกรณใชในกิจการ  - เพ่ือซ้ืออุปกรณสนับสนุนการปฏิบัติ - จัดซ้ืออุปกรณใชในกิจการจราจร เชน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)  - ประชาชนจะไดรับความสะดวก กองชาง

จราจร งานของตํารวจจราจร  - แผงกั้นถนน จํานวน 50 แผง 50,000 50,000 50,000 ในการใชถนนสัญจรไปมา

 - วัสดุอุปกรณอื่นๆ ตามความจําเปน 20,000 20,000 20,000

 - ติดต้ังปายบอกทาง  -  - 300,000

 - ติดต้ังปายชื่อซอย  -  - 220,000



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

4 โครงการติดต้ังปายแนะนําการจราจร  -เพ่ือแนะนําสถานท่ีและเสนทางให  -ติดต้ังปายแนะนําการจราจรขนาดเล็ก 30,000 - -  - ประชาชนจะไดรับความสะดวก กองชาง

ขนาดเล็ก แกประชาชน จํานวน 30 จุด (งบเทศบาล) ในการใชถนนสัญจรไปมา

 - สรางความเปนระเบียบเรียบรอย

แกทองถิ่น

5 โครงการติดต้ังปายแนะนําการจราจร  -เพ่ือแนะนําสถานท่ีและเสนทางให  -ติดต้ังปายแนะนําการจราจรขนาดใหญ 1,500,000 - -  - ประชาชนจะไดรับความสะดวก กองชาง

ขนาดใหญ แกประชาชน จํานวน 10 จุด (งบเทศบาล) ในการใชถนนสัญจรไปมา

 - สรางความเปนระเบียบเรียบรอย

แกทองถิ่น

6 โครงการติดต้ังเสาสัญญาณไฟ  - เพ่ือปรับปรุงสัญลักษณจราจรของทาง  -ติดต้ังเสาสัญญาณไฟกระพริบ 84,500 - -  - ประชาชนจะไดรับความสะดวก กองชาง

งบประมาณและท่ีมา

6 โครงการติดต้ังเสาสัญญาณไฟ  - เพ่ือปรับปรุงสัญลักษณจราจรของทาง  -ติดต้ังเสาสัญญาณไฟกระพริบ 84,500 - -  - ประชาชนจะไดรับความสะดวก กองชาง

กระพริบพลังงานแสงอาทิตย และถนน พลังงานแสงอาทิตย เสาขนาดเสน (งบเทศบาล) ในการใชถนนสัญจรไปมา

ผาศูนยกลาง 3" สูง 3 เมตร โคมไฟขนาด  - สรางความเปนระเบียบเรียบรอย

300 mm. พรอมแผงโซลาเซลล แกทองถิ่น

จํานวน 5 ชุด

7 โครงการติดต้ังปายชื่อถนน  -เพ่ือแนะนําสถานท่ีและเสนทางให  -ติดต้ังปายแนะนําการจราจร 780,000 - -  - ประชาชนจะไดรับความสะดวก กองชาง

แกประชาชน ขนาดใหญ  จํานวน 60 จุด (งบเทศบาล) ในการใชถนนสัญจรไปมา

 - สรางความเปนระเบียบเรียบรอย

แกทองถิ่น

8 โครงการซอมแซมปายบอกสถานท่ี  -เพ่ือแนะนําสถานท่ีและเสนทางให  -ซอมแซมปายแนะนําสถานท่ี 350,000 - -  - ประชาชนจะไดรับความสะดวก กองชาง

ขนาดใหญ แกประชาชน ขนาดใหญ จํานวน 5 จุด  8  ปาย (งบเทศบาล) ในการใชถนนสัญจรไปมา

 - สรางความเปนระเบียบเรียบรอย

แกทองถิ่น



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

1 โครงการขยายเขตระบบประปา  - เพ่ือจัดใหประชาชนมีนํ้าประปาใช  - ทําการขยายเขตระบบประปา 30,000 30,000      30,000  -ประชาชนมีนํ้าประปาใชอยางท่ัวถึง กองชาง

ในการอุปโภค บริโภคอยางท่ัวถึง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)  -สรางความเจริญใหแกทองถิ่น

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

แนวทางท่ี  4  ประสานงานและสนับสนุนการปรับปรุงและขยายบริการของการประปาภูมิภาค

 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

1 โครงการรณรงครักษาความสะอาด  - เพ่ือใหเกิดการมีสวนรวมจากทุกภาค  - จัดกิจกรรมรณรงคพัฒนารักษาส่ิงแวด 50,000 50,000 50,000  - บานเมืองสะอาดมีสภาพแวดลอม กอง

และพัฒนาสภาพแวดลอมในวัน สวนในการรักษาความสะอาดและพัฒนา ลอมในชุมชนปละ  4  ครั้ง  เน่ืองในโอกาส (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ดีดวยความรวมมือจากทุกภาคสวน สาธารณสุขฯ

สําคัญตาง ๆ สภาพแวดลอม หรือวันสําคัญตาง ๆ  เชน วันลอยกระทง

วันส่ิงแวดลอมลอมโลก  วันเทศบาล  

วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ  เปนตน

2  โครงการอาสาสมัครพิทักษ  - เพ่ือใหมีกลุมอาสาสมัครในการดูแล  - จัดอบรมและจัดกิจกรรมรณรงคดาน 30,000 30,000 30,000  - เกิดเครือขายในการปฏิบัติงานดาน กอง

ส่ิงแวดลอม และรักษาส่ิงแวดลอม ส่ิงแวดลอมแกกลุมตาง  ๆ  ปละ  100  คน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ส่ิงแวดลอม สาธารณสุขฯ

 - เพ่ือสรางเครือขายในการปฏิบัติงาน เชน  กลุมซาเลง  กลุมอาสาสมัครส่ิงแวด  - คุณภาพส่ิงแวดลอมในเขตเทศบาล

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

แนวทางท่ี  1  สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

 - เพ่ือสรางเครือขายในการปฏิบัติงาน เชน  กลุมซาเลง  กลุมอาสาสมัครส่ิงแวด  - คุณภาพส่ิงแวดลอมในเขตเทศบาล

ดานส่ิงแวดลอม ลอมในโรงเรียนกลุมเครือขายเมืองนาอยู ดีขึ้น

3 โครงการประกวดชุมชนนาอยู  - เพ่ือกระตุนใหชุมชนเขามามีสวนรวม  - จัดประกวดชุมชนดานความสะอาด 100,000 100,000 100,000  - ชุมชนในเขตเทศบาล  ท้ัง  18  กอง

ในการรักษาความสะอาด  ความเปน ความเปนระเบียบเรียบรอย  ความนาอยู (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ชุมชนมีสวนรวมในการรักษาความ สาธารณสุขฯ

ระเบียบเรียบรอยและจัดชุมชนใหนาอยู ท้ัง  18  ชุมชน สะอาด  ความเปนระเบียบเรียบรอย

และนาอยูอยางยั่งยืน

4 โครงการถนนสะอาดปราศจากถังขยะ  - เพ่ือใหถนนสะอาดสวยงามปราศจาก  - จัดทําประชาคมประชาชนท่ีอาศัยอยูบน 100,000 100,000 100,000  - เมืองบุรีรัมยนาอยูอยางยั่งยืน  กอง

ถังขยะ ถนนปลอดถังขยะเพ่ือรับฟงความคิดเห็น  (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) สะอาด  สวยงาม สาธารณสุขฯ

 - เพ่ือลดแหลงเพาะพันธของสัตวท่ีเปน ปละ  1  ครั้ง  และขอความรวมมือในการ  - ลดแหลงเพาะพันธุสัตวพาหะนํา

พาหะนําโรค จัดทําโครงการ โรค

 - เพ่ือสรางขบวนการมีสวนรวมในการ  - จัดทําเอกสารเสนทางถนนปลอดถังขยะ  - เกิดขบวนการมีสวรรวมในการ

จัดการขยะ  การรวบรวมขยะออกมาท้ิง เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธ จัดการขยะ

เปนเวลา  - จัดทําถุงดําสําหรับแจกประชาชนในการ

นํารองการดําเนินโครงการ

 - ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน

โครงการ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

1 โครงการเฝาระวังและควบคุม  - เพ่ือตรวจสอบและเฝาระวังคุณภาพ  - เก็บตัวอยางนํ้าจากบอบําบัดนํ้าเสียและ 40,000 40,000 40,000  - ทําใหทราบคุณภาพนํ้าจากแหลง กอง

คุณภาพนํ้าจากแหลงตางๆท่ี นํ้าจากแหลงตางๆ   เชน จากระบบบําบัด สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย รวมท้ังจากแหลง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ตางๆวาอยูในเกณฑมาตรฐานท่ี ชางสุขาภิบาล

เทศบาลรับผิดชอบ นํ้าเสียและสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของ นํ้าธรรมชาติตางๆ  เชน  BOD  COD กําหนดหรือไมเปนการเฝาระวัง

เทศบาลฯ  และจากแหลงนํ้าธรรมชาติ DO  SS ฯลฯ  โดยการจางเหมาตรวจ ผลกระทบส่ิงแวดลอม

อื่นๆ ปละ 4 ครั้ง

2 โครงการทํารางระบายนํ้าใน  - เพ่ือใหการระบายนํ้าในตลาดคา  - ทํารางระบายนํ้าในตลาดคาปลีก 100,000 100,000 100,000  - การระบายนํ้าในตลาดคาปลีก กอง

ตลาดคาปลีก  เทศบาลเมืองบุรีรัมย ปลีกสะดวก  ไมมีนํ้าขัง พรอมฝาตะแกรงเหล็กความยาวประมาณ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ระบายไดดี  ไมมีนํ้าทวมขัง ชางสุขาภิบาล

ยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

แนวทางท่ี  2  เฝาระวังและปองกันทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

งบประมาณและท่ีมา

ตลาดคาปลีก  เทศบาลเมืองบุรีรัมย ปลีกสะดวก  ไมมีนํ้าขัง พรอมฝาตะแกรงเหล็กความยาวประมาณ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ระบายไดดี  ไมมีนํ้าทวมขัง ชางสุขาภิบาล

590 เมตร

3  โครงการจางเหมากรมราชทัณฑ  - เพ่ือใหทอระบายนํ้าสามารถระบายนํ้า  - ลอกทอระบายนํ้าและทอรวบรวมนํ้าเสีย 200,000 200,000 200,000  - ทอระบายนํ้าและทอรวบรวม กอง

ลอกทอระบายนํ้าและระบบทอ ไดดี  ปองกันและแกไขปญหา ในเขตเทศบาล ความยาวประมาณ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) นํ้าเสียไมอุดตัน สามารถปองกัน ชางสุขาภิบาล

รวบรวมนํ้าเสียในเขตเทศบาล ทอระบายนํ้าอุดตัน ลดปญหานํ้าทวมขัง  20,000 เมตร นํ้าทวมขังในเขตเทศบาล

เมืองบุรีรัมย ในฤดูฝน

4   โครงการดูดลางทอระบายนํ้า  - เพ่ือไมใหทอระบายนํ้าอุดตัน    นํ้าท้ิง   - ลอกทอระบายนํ้าตางๆในเขตเทศบาล 1,500,000 1,500,000 1,500,000  - ทอระบายนํ้าไมอุดตัน กอง

ทอรวบรวมนํ้าเสียและซอมแซม สามารถไหลลงสูทอรวบรวมนํ้าเสียได ความยาวไมนอยกวา 10,000  เมตร/ป (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ระบายนํ้าเสียไดอยางมีประสิทธิภาพ ชางสุขาภิบาล

ปรับปรุงระบบทอระบายนํ้าใน สะดวก - จัดทําฝาบอพักทอระบายนํ้าทดแทนฝาท่ี - ระบบทอระบายนํ้ามีความสามารถ

เขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย  - เพ่ือซอมแซมปรับปรุงฝาบอพัก ชํารุดและฝาสํารองประมาณปละ 700 ฝา รองรับนํ้าท้ิงไดครอบคลุมพ้ืทนท่ี

ทอระบายนํ้าและระบบทอระบาย รวมท้ังซอมแซมปรับปรุงระบบทอระบาย มากขึ้น

นํ้าใหอยูในสภาพดี สามารถรองรับ นํ้าใหสมบูรณและครอบคลุมมากขึ้น - ประชาชนปลอดภัยจากการสัญจร

นํ้าท้ิงหรือนํ้าฝน  และระบายนํ้า ไปมาบนฟุตบาททางเทา

ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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5   โครงการติดต้ังบอดักไขมัน  - เพ่ือสงเสริมใหอาคารบานเรือน  - ติดต้ังบอดักไขมันตามบานเรือน รานคา 50,000 50,000 50,000  - ลดการอุดตันของทอระบายนํ้าและ กอง

รานอาหารหรือสถานประกอบการตางๆ รานขายอาหาร ตลาดเทศบาล โรงอาหาร (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เปนการรักษาส่ิงแวดลอม ชางสุขาภิบาล

ภายในเขตเทศบาลฯ ติดต้ังบอดักไขมัน ของสถานท่ีราชการ  สถานศึกษา โรงครัว - ประชาชนสามารถนํากากไขมัน

และรูจักการนํากากไขมันท่ีท้ิงแลวกลับ ของวัด กลับมาใชใหเกิดประโยชนได

มาใชประโยชนได - เก็บกากไขมันนํามาทําใหเกิดประโยชน 

เชน ทําปุย ทําเชื้อเพลิงแทงและทําเทียน 

แฟนซี  เปนตน

6  โครงการซอมแซมเครื่องจักรกลใน   - เพ่ือซอมแซมเครื่องจักรกล   - ซอมแซมระบบสูบนํ้าเสีย เชน 300,000 300,000 300,000  - ระบบบําบัดนํ้าเสียมีความ กอง

ระบบบําบัดนํ้าเสีย ตางๆในระบบบําบัดนํ้าเสีย เชน เครื่องสูบนํ้าเสีย, วงจรไฟฟาระบบ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) พรอมและมีประสิทธิภาพ ชางสุขาภิบาล

งบประมาณและท่ีมา

ระบบบําบัดนํ้าเสีย ตางๆในระบบบําบัดนํ้าเสีย เชน เครื่องสูบนํ้าเสีย, วงจรไฟฟาระบบ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) พรอมและมีประสิทธิภาพ ชางสุขาภิบาล

เครื่องสูบนํ้าเสีย,เครื่องเติม ควบคุมในสถานีสูบนํ้าเสีย P1,P2 ในการบําบัดนํ้าเสีย

อากาศ,วงจรไฟฟาระบบควบคุม ท่ีชํารุดใชการไมได  ใหสามารถใช

, เครื่องวัดปริมาณนํ้าเสีย ฯลฯ งานไดตามปกติ

ในสถานีสูบ นํ้าเสียและในโรง

บําบัดนํ้าเสีย  ใหสามารถใชงาน

ไดอยางมีประสิทธิ-ภาพ  เพ่ือ

ใหระบบบําบัดนํ้าเสียมีความ

พรอมในการบําบัดนํ้าเสีย

7 โครงการกอสรางระบบปองกันนํ้าทวม - เพ่ือใหการระบายนํ้าลงสูคูคลองเปนไป - กอสรางระบบระบายนํ้าและระบบรวบรวม 414,000,000 - - - ไมเกิดภาวะนํ้าทวมในเขตเทศบาล กอง

ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมยและชุมชน อยางมีประสิทธิภาพปองกันนํ้าทวม นํ้าเสีย จํานวน 1 ระบบ (ตามแบบแปลน) (งบอุดหนุน) เมืองบุรีรัมยและชุมชนตอเน่ือง ชางสุขาภิบาล

ตอเน่ือง - เพ่ือรวบรวมนํ้าเสียใหไดครอบคลุมพ้ืนท่ี - รวบรวมนํ้าเสียท่ีเกิดขึ้นในเขต

ท้ังเทศบาล เทศบาลเมืองบุรีรัมยเพ่ือนําเขาสูระบบ

บําบัดนํ้าเสีย
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8  โครงการกอสรางระบบกําจัดขยะ  - เพ่ือรองรับการจัดต้ังศูนยกําจัดขยะ  - กอสรางบอฝงกลบขยะระยะท่ี 3 33,860,000 - - - รองรับปริมาณขยะมูลฝอยไดอยาง กอง

ระยะท่ี 3 มูลฝอยรวม สําหรับหนวยงานและองคกร ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลไดออกแบบไว (งบอุดหนุน) เพียงพอท้ังในเขตและนอกเขตเทศบาล ชางสุขาภิบาล

ปกครองสวนทองถิ่นท่ีเขารวมโครงการ ประกอบดวย  งานบอฝงกลบขยะ 30,474,000 - จํานวนประชากรท่ีไดรับประโยชน

ศูนยกําจัดขยะรวมกลุมท่ี 1 จังหวัดบุรีรัมย ทอรวบรวมนํ้าเสีย ทอระบายกาชและอื่นๆ  กวา 430,000 คน

39,000 ตร.ม. และรองรับปริมาณขยะ ท่ีเกี่ยวของ 3,386,000

ในอนาคตท่ีมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น

9 โครงการจัดทําแทนลางลอรถเก็บขน  - เพ่ือใหสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาล  - จัดทําแทนสําหรับลางลอรถเก็บขนขยะ 200,000 - - - ถนนท่ีรถเก็บขนขยะว่ิงผานสะอาด กอง

ขยะ เมืองบุรีรัมยมีจุดสําหรับใหรถเก็บขนขยะ บริเวณสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาล (งบเทศบาล) ปลอดภัย ไมมีเรื่องรองเรียนเรื่องความ ชางสุขาภิบาล

ลางทําความสะอาดลอรถกอนออกจาก เมืองบุรีรัมย สกปรกบนเสนทางท่ีรถเก็บขนขยะว่ิง  

สถานท่ีกําจัดขยะ ผานเปนประจํา

(งบอุดหนุนจากสวนกลาง)

งบประมาณและท่ีมา

(เทศบาลสมทบ 10 %)

สถานท่ีกําจัดขยะ ผานเปนประจํา

- เพ่ือใหถนนท่ีรถเก็บขนขยะว่ิงผานมีความ

สะอาด

10  โครงการแปลงขยะพวงหรีดเปน  - เพ่ือนําขยะประเภทพวงหรีดไปใชใหเกิด  - รวบรวมพวงหรีดจากวัดในเขตเทศบาล 20,000 20,000 20,000 - สามารถใชประโยชนปุยหมักชีวภาพ กอง

ปุยหมักชีวภาพ ประโยชนสูงสุด จํานวน ๔ แหง เพ่ือนํามาผลิตเปนปุยหมัก (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) จากขยะประเภทพวงหรีด ชางสุขาภิบาล

- สรางมูลคาใหกับขยะประเภทพวงหรีด ชีวภาพ สามารถนําไปใชประโยชนในทางการ - มีการคัดแยกขยะภายในวัด ๔ วัด ใน

โดยการนําไปผลิตเปนปุยหมักชีวภาพ เกษตร เขตเทศบาล

- เพ่ือเกิดกระบวนการมีสวนรวมระหวาง  - ลดภาระคาใชจายในการจัดการขยะ

วัดกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการ ประเภทพวงหรีด 

คัดแยกและนําขยะกลับมาใชประโยชน

 - พระคุณเจาและบุคลากรในวัดเกิดความ

ตระหนักในการคัดแยกและนําขยะประเภท

พวงหรีดไปใชประโยชนชวยลดภาวะโลก

รอน
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11 โครงการจัดทํานํ้าหมักชีวภาพ สถานท่ี - เพ่ือนําขยะอินทรียมาใชใหเกิดประโยชน - เพ่ือใหเกิดความตระหนักในการคัดแยก 20,000 20,000 20,000 - มีนํ้าหมักชีวภาพไวใชในบริเวณสถาน กองชาง

กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองบุรีรัมย สูงสุด ขยะอินทรีย และนําขยะอินทรียกลับมาใช (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ท่ีกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมือง สุขาภิบาล

ประโยชน บุรีรัมย

12 โครงการจางเหมากําจัดขยะอันตราย - เพ่ือใหขยะอันตรายท่ีคัดแยกไดรับการ - จัดหาวัสดุครุภัณฑสําหรับรองรับขยะ 100,000 100,000 100,000 - ไมมีขยะอันตรายปนเปอนกับ กองชาง

กําจัดอยางถูกวิธี อันตราย (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ส่ิงแวดลอมและขยะท่ัวไป สุขาภิบาล

- จางเหมาบริษัทเอกชนกําจัดขยะอันตราย - ลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นกับ

ใหถูกตองตามหลักวิชาการ ส่ิงแวดลอมและสุขภาพอนามัยของ

ประชาชน

13 สํานักงานรักษ…..พลังงาน - เพ่ือสรางจิตสํานึกในการประหยัด - จัดทําปายรณรงคประหยัดพลังงานใน 20,000 - - - ประหยัดการใชพลังงานในสํานักงาน กองชาง

งบประมาณและท่ีมา

13 สํานักงานรักษ…..พลังงาน - เพ่ือสรางจิตสํานึกในการประหยัด - จัดทําปายรณรงคประหยัดพลังงานใน 20,000 - - - ประหยัดการใชพลังงานในสํานักงาน กองชาง

พลังงานในสํานักงาน สํานักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย (งบเทศบาล) เทศบาลเมืองบุรีรัมย สุขาภิบาล

กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองบุรีรัมย

14 โครงการอบรมเยาวชนไทย…….ใสใจ - เพ่ือสรางแกนนําดานส่ิงแวดลอม ใหมิจิต - จัดอบรมใหความรูดานส่ิงแวดลอมแก 20,000 20,000 20,000 - สรางกลุมเยาวชนแกนนําในการ กองชาง

ส่ิงแวดลอม สํานึกรักษส่ิงแวดลอม กลุมเปาหมาย ไดแก กลุมอาสาสมัครรักษ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ขับเคล่ือนกิจกรรมดานส่ิงแวดลอม สุขาภิบาล

- เพ่ือสรางเครือขายในการปฏิบัติงานดาน ส่ิงแวดลอมในโรงเรียนในเขตเทศบาล

ส่ิงแวดลอม จํานวน 3 แหง จํานวน 100 คน

15 โครงการลดเมืองรอนดวยมือเรา - เพ่ือสรางความรูความเขาใจใหแก - สรางแกนนํากลุมประชาชนและเยาวชน 50,000 50,000 50,000 - ปริมาณกาชเรือนกระจกลดลง กองชาง

ชาวบุรีรัมย ประชาชนและเยาวชนในเขตเทศบาลเกี่ยว ดําเนินการโครงการลดเมืองรอนดวยมือเรา (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (คํานวนโดยโปรแกรมสําเร็จรูป) สุขาภิบาล

กับภาวะโลกรอน ผลกระทบ แนวทางลด - การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวโดยการปลูกตนไมใน - มีพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ิมขึ้น

โลกรอนท่ีสามารถปฏิบัติไดจริง เขตเทศบาล

- เพ่ือสรางเครือขายและกระบวนการมี

สวนรวมจากภาคประชาชน เยาวชน 

ภาครัฐและหนวยงานตางๆ ในเขตเทศบาล

ในการดําเนินการโครงการลดเมืองรอน



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

ดวยมือเรา

- เพ่ือลดการสรางกาชเรือนกระจก ซ่ึงเปน

สาเหตุของภาวะโลกรอน ดวยการเดินทาง

อยางยั่งยืน ลดการใชพลังงานไฟฟา 

ลดปริมาณขยะ และเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว

16 โครงการจัดซ้ือท่ีดินบริเวณสถานท่ี - เพ่ือรองรับการกอสรางศูนยกําจัดขยะ - จัดซ้ือท่ีดินบริเวณสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย 4,800,000 - - - มีพ้ืนท่ีรองรับการขยายโครงการใน กองชาง

กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองบุรีรัมย มูลฝอยรวมกลุมท่ี 1 จังหวัดบุรีรัมยและ เทศบาลเมืองบุรีรัมย จํานวน 80 ไร (งบเทศบาล) อนาคตโดยเฉพาะการจัดต้ังศูนยกําจัด สุขาภิบาล

เพ่ิมเติม ขยายโครงการในอนาคต ขยะมูลฝอยรวมกลุมท่ี 1 

- สําหรับใชเปนพ้ืนท่ีในการขุดตักดิน จังหวัดบุรีรัมย

งบประมาณและท่ีมา

- สําหรับใชเปนพ้ืนท่ีในการขุดตักดิน จังหวัดบุรีรัมย

ฝงกลบขยะมูลฝอยรายวันเปนการประหยัด - พ้ืนท่ีบางสวนสามารถขุดตักดิน

งบประมาณในการจัดซ้ือท่ีดินกลบทับขยะ สําหรับฝงกลบขยะมูลฝอยรายวัน 

รายวัน ประหยัดงบประมาณในการจัดซ้ือดิน



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

1 โครงการจางเหมาทําความสะอาด - เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการ 1.  จางเหมาชุมชนทําความสะอาดและ 1,112,160 1,080,000 1,080,000  - ชุมชน สวมสาธารณะ ตลาดและ   กอง

ถนนสายหลัก  ถนนและส่ิงแวดลอม รักษาความสะอาดของบานเมือง พัฒนาส่ิงแวดลอมในชุมชน  14  ชุมชน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ถนนทุกสายในเขตเทศบาลสะอาด สาธารณสุขฯ

ในชุมชน    ตลาดคาสง  คาปลีก - เพ่ือเปนการสรางอาชีพและรายได 2.  จางเหมาทําความสะอาดตลาด 1,300,800 1,238,400 1,238,400 เกิดส่ิงแวดลอมท่ีดี

ตลาดไนทบาซาร  ตลาดอาหาร ใหคนในชุมชน คาสง  คาปลีก  และตลาดไนทบาซาร (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

และเครื่องด่ืม  ตลาดผลไม  และ 3.  จางเหมากวาดทําความสะอาด 4,302,360 4,014,000 4,014,000

หองนํ้าสาธารณะ ถนนสายหลัก (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

4.  จางเหมากวาดทําความสะอาดถนน 544,320 518,400 518,400

ยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

งบประมาณและท่ีมา

แนวทางท่ี  3  ปรับปรุงระบบและพัฒนาประสิทธิภาพการรักษาความสะอาดและการจัดเก็บขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล

4.  จางเหมากวาดทําความสะอาดถนน 544,320 518,400 518,400

สายหลักตอนเย็น  10  สาย (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

5.  จางเหมาทําความสะอาดตลาดอาหาร 187,200 178,200 178,200

และเครื่องด่ืม/ตลาดผลไม (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

6.จางเหมาทําความสะอาดหองนํ้า 60,840 57,960 57,960

สาธารณะ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

2 โครงการจัดหาวัสดุ  ครุภัณฑการ 1.  เพ่ือใหการรักษาความสะอาด  การ 1. จัดซ้ือรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบ 2,100,000  -  -  - มีวัสดุครุภัณฑในการเก็บรวบรวม กอง

รักษาความสะอาด  การเก็บขนขยะ เก็บขนขยะมูลฝอยเกิดประสิทธิภาพ เอนกประสงค  ความจุไมนอยกวา (งบเทศบาล)   มูลฝอยและการรักษาความสะอาด สาธารณสุขฯ

มูลฝอย 10  ลบ.เมตร  1  คัน เพียงพอในกรปฏิบัติงาน

2. รถเก็บขนขยะมูลฝอยแบบอเนกประสงค  800,000  -  -

เครื่องยนตไมนอยกวา  2,400  ซีซี (งบเทศบาล)   

กระบะยกเทไดดวยไอดรอลิก  ปริมาตรถัง

บรรจุขยะมูลฝอยไมนอยกวา  3  ลบ.ม.

จํานวน  1  คัน

 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

1 โครงการจางเหมาแรงงานดูแลรักษา  - เพ่ือใหสวนสาธารณะสวยงามเปน  - จางเหมาแรงงานดูแลสวน 2,500,000 3,000,000 3,000,000  - เพ่ือความรมรื่นสวยงามและความ กองชาง

สวนสาธารณะ ระเบียบ สาธารณะและเกาะกลางถนน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เปนระเบียบเรียบรอย

 - ลดปญหาเรื่องคนงานดูแลบํารุงรักษา ภายในเขตเทศบาล

สวนสาธารณะ

2 โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะ  - เพ่ือปรับปรุงสวนสาธารณะขาง  - ปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง - 3,000,000  -  - เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในเขตเทศบาล กองชาง

ขางหองสมุดประชาชน หองสมุดประชาชนเพ่ือการพักผอน  - จัดภูมิทัศนปลูกตนไม  ดอกไม, (งบเทศบาล)  - ใชเปนสถานท่ีทํากิจกรรมของ

หยอนใจและพัฒนาภูมิทัศนของเมือง ปูหญา ชุมชน

แนวทางท่ี  4   ปรับปรุงสภาพแวดลอมและพัฒนาภูมิทัศนของบานเมือง

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

หยอนใจและพัฒนาภูมิทัศนของเมือง ปูหญา ชุมชน

 - ติดต้ังระบบรดนํ้าตนไมพรอมหัวจาย  - ใชเปนสถานท่ีออกกําลังกายของ

 - กอสรางศาลา ประชาชน

3 โครงการติดต้ังกระถางตนไมและ  - เพ่ือใหสวนสาธารณะสวยงามเปน - ติดต้ังกระถางตนไมและพรรณไม 450,000 - -  - ใชเปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจ กองชาง

พรรณไม ประจําจังหวัดบุรีรัมย ระเบียบ ประจําจังหวัดตามถนนสายตางๆ (งบเทศบาล) ของประชาชน

(ตนแปะ)  - เพ่ือความรมรื่นสวยงามและความ

เปนระเบียบเรียบรอย

4 โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะ  - เพ่ือปรับปรุงสวนสาธารณะหนาสถานี  - กอสรางศาลาท่ีพัก - 2,500,000  -  - เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในเขตเทศบาล กองชาง

หนาสถานีรถไฟ รถไฟเพ่ือการพักผอนหยอนใจและ  - กอสรางลานอเนกประสงคพรอม (งบเทศบาล)  - ใชเปนสถานท่ีทํากิจกรรมของ

พัฒนาภูมิทัศนของเมือง คันหินสําเร็จรูป ชุมชน

 - ติดต้ังระบบรดนํ้าตนไม  - ใชเปนสถานท่ีออกกําลังกายของ

 - ปลูกไมดอกไมประดับ ประชาชน

 - กอสรางปายชื่อสวน  - ใชเปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจ

ของประชาชน

 - เพ่ือความรมรื่นสวยงามและความ

เปนระเบียบเรียบรอย
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(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

5 โครงการจางเหมาแรงงานดูแลความ  - รักษาทรัพยสินของทางเทศบาล  - จางเหมาแรงงานดูแลความเรียบรอย 108,000 108,000 108,000  - ทรัพยสินของทางราชการไมเสีย กองชาง

เรียบรอย(ยาม) ใหมีสภาพดีตลอดไป (ยาม) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) หายและเปนระเบียบเรียบรอย

1)ละลมลูกท่ี 1

2) สวนหนาสถานีรถไฟ กองชาง

6 โครงการปรับปรุงเกาะกลาง  - เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศนเกาะกลาง -ติดต้ังเสาไฟฟาโคมคูแทนของเดิม 6,000,000  - -  - เพ่ือปรับปรุงพ้ืนท่ีใหมีความเปน

ถนนนิวาศ ถนนนิวาศ  - ปลูกไมดอก ,ไมประดับ,ปูหญา (งบเทศบาล) ระเบียบเรียบรอยสวยงาม

 - ติดต้ังประติมากรรมรูปพญานาคพนนํ้า  - เพ่ือปรับปรุงทัศนียภาพในการ

 - กอสรางเกาะกลางถนนใหมบางจุด สัญจรใหปลอดภัย

 - เพ่ือความเจริญแกทองถิ่น กองชาง

งบประมาณและท่ีมา

 - เพ่ือความเจริญแกทองถิ่น กองชาง

7 โครงการเจาะบอบาดาลเกาะกลาง  - เพ่ือใชดูแลบํารุงรักษาตนไม  -เจาะบอบาดาลขนาดเสนผาศูนยกลาง - 300,000 -  -เพ่ือความรมรื่นสวยงามและความ

ถนนจิระ ไมนอยกวา 5 น้ิว พรอมติดต้ังปมขนาด (งบเทศบาล) เปนระเบียบเรียบรอย

2 แรงมา จํานวน 6 บอ

8 โครงการสนับสนุนการดําเนิน - เพ่ือสนับสนุนการดําเนินภารกิจดาน - เพ่ือสนับสนุนการดําเนินภารกิจดาน 400,000 - - - เพ่ือสนับสนุนการดําเนินภารกิจดาน กองชาง

ภารกิจดานผังเมือง ผังเมือง เกิดการวางแผนการใชท่ีดินให ผังเมือง เกิดการวางแผนการใชท่ีดินให (งบเทศบาล) ผังเมืองเกิดการวางแผนการใชท่ีดินให

เปนประโยชนอยางเหมาะสมตาม เปนประโยชนอยางเหมาะสมตาม เปนประโยชนอยางเหมาะสมตาม

ศักยภาพของทองถิ่น ศักยภาพของทองถิ่น ศักยภาพของทองถิ่น

- เปนการปองกันและแกไขปญหาดาน -เปนการปองกันและแกไขปญหาดาน

ส่ิงแวดลอม ปญหามลพิษ สรางสภาพ ส่ิงแวดลอม ปญหามลพิษ  

แวดลอมท่ีดี มีการพัฒนาไปในทิศทางท่ี สรางสภาพแวดลอมท่ีดี มีการพัฒนา

ถูกตองยั่งยืน ไปในทิศทางท่ีถูกตองยั่งยืน
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9 โครงการติดต้ังนํ้าพุสวนหนองปรือ  - เพ่ือติดต้ังนํ้าพุในสวนหนองปรือ  - ติดต้ังนํ้าพุขนาดความสูงไมตํ่ากวา - 3,000,000  -  - สรางความเจริญใหแกทองถิ่น กองชาง

15  เมตร (งบเทศบาล)  - มีความสวยงาม

 - ประชาชนใชเปนสถานท่ีพักผอน

หยอนใจ

 - แกปญหาระบบนํ้าเนาเสีย

10 โครงการกอสรางปรับปรุงภูมิทัศน  - เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาสภาพภูมิทัศน  -งานจัดสวน ระบบรดนํ้าตนไม - 8,000,000 -  - สภาพภูมิทัศนของเมืองเปนระเบียบ กองชาง

ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย ของบานเมือง จํานวน 5 แหง (งบเทศบาล) เรียบรอยและสวยงาม

 - เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวภายในเขต 1.สวนหยอมบริเวณขางบานพักนาย  - ประชาชนท่ีสัญจรไปมาไดรับ

เทศบาล อําเภอเมือง ความสะดวก สบายและปลอดภัย

งบประมาณและท่ีมา

เทศบาล อําเภอเมือง ความสะดวก สบายและปลอดภัย

2.สวนหยอมบริเวณสามเหล่ียมหนาวัด  - เสริมสรางความเจริญแกบานเมือง

อิสาน และทองถิ่น

3.สวนหยอมบริเวณสามแยกตนสัก

4.สวนสาธารณะสวนรมยบุรี 200 ป

5.งานภูมิทัศนพ้ืนท่ีวาง,ปลูกตนไม

ทางเขาเมืองบุรีรัมย

 -กอสรางศาลาท่ีพักผูโดยสารจํานวน - 1,100,000

4 แหง (งบเทศบาล)

 -งานปรับปรุงสภาพพ้ืนท่ีเพ่ือพัฒนา - 7,032,000

ภูมิทัศนของเมืองบริเวณแยกถนนจิระ (งบเทศบาล)

ตัดกับถนนคูเมือง

 -งานปรับปรุงภูมิทัศนถนน - - 5,000,000

1.ถนนนิวาศ (งบเทศบาล)

2.ถนนธานี
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3.ถนนบุลําดวน

4.ถนนสุนทรเทพ

5.ถนนรมยบุรี

6.ถนนปลัดเมือง

7.ถนนอินจันทรณรงค

8.ถนนหลักเมือง

9.ถนนคูเมือง

10.ถนนอิสาณ

11.ถนนนคร

งบประมาณและท่ีมา

11.ถนนนคร

12.ถนนพิทักษ

13.ถนนศรีเพชร 1,2

14.ถนนสมรรถการ

11 โครงการติดต้ังปมนํ้าพุละลมลูกท่ี 1  - เพ่ือติดต้ังปมนํ้าพุในละลมลูกท่ี 1  - ติดต้ังปมนํ้าพุขนาดความสูง 1,380,000  - -  - สรางความเจริญใหแกทองถิ่น กองชาง

แทนของเดิมท่ีชํารุด ไมตํ่ากวา 8  เมตร จํานวน 6 ตัว (งบเทศบาล)  - มีความสวยงาม

 - ประชาชนใชเปนสถานท่ีพักผอน

หยอนใจ

 - แกปญหาระบบนํ้าเนาเสีย

12 โครงการปรับปรุงวงเวียนหนา  - เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาสภาพภูมิทัศน  -กอสรางปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ - 4,000,000  -  -เพ่ือความสวยงาม ความเปน กองชาง

ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย บริเวณวงเวียนหนาศาลากลางจังหวัด วงเวียนหนาศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย (งบเทศบาล) ระเบียบเรียบรอยและความปลอดภัย

บุรีรัมย จํานวน 1 แหง ของผูสัญจรไปมา

13 โครงการกอสรางปรับปรุง  - เพ่ือปรับปรุงอาคารและสถานท่ี  -กอสรางอาคารโครงหลังคาเหล็กมุง - 10,000,000 -  -ไดอาคารและสถานท่ีเพ่ือการ กองชาง

ตลาดคาปลีก-สง ภายในตลาด ภายในตลาดไนทบาซาร ดวยแผนเหล็กรีดลอน จํานวน 1 แหง (งบเทศบาล) คาขายท่ีไดมาตรฐานเพ่ิมขึ้น

ไนทบาซาร  -เกิดความเปนระเบียบเรียบรอย

บริเวณตลาดไนทบาซาร
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14 โครงการกอสรางปรับปรุงภูมิทัศน  - เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาสภาพภูมิทัศน - กอสรางลานอเนกประสงค 15,000,000 - -  - สภาพภูมิทัศนของเมืองเปนระเบียบ กองชาง

บริเวณสํานักงานเทศบาลเดิม ของบานเมือง -กอสรางทางเดินสําหรับออกกําลังกาย (งบเทศบาล) เรียบรอยและสวยงาม

(ทิศตะวันออกถนนรมยบุรี)  - เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวภายในเขต -กอสรางประติมากรรม 12 นักษัตร  - ประชาชนท่ีสัญจรไปมาไดรับ

เทศบาล - กอสรางนาฬกาแดด ความสะดวก สบายและปลอดภัย

- กอสรางลานจอดรถยนต  - เสริมสรางความเจริญแกบานเมือง

- กอสรางศาลาน่ังเลนและหองนํ้า และทองถิ่น

ชายหญิง

- กอสรางปายชื่อและจัดภูมิทัศน

- กอสรางรั้วเต้ียดานหนา-ดานขาง

งบประมาณและท่ีมา

- กอสรางรั้วเต้ียดานหนา-ดานขาง
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1 โครงการฝกอบรมและสงเสริมอาชีพ - เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนได - จัดฝกอบรมสงเสริมอาชีพใหกับ 50,000 50,000 50,000 - ประชาชนในเขตเทศบาลมีอาชีพ เปน กอง

ใหกับประชาชนในชุมชน ประกอบอาชีพหรือกิจการซ่ึงมีผลใหเกิด ประชาชนท่ีวางงานในชุมชนในเขต (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) หลักแหลงท่ีม่ันคง แนนอน สวัสดิการฯ

การผลิต  การบริการ  การสรางงาน เทศบาลท้ัง  18  ชุมชน  - กลุมอาชีพไดมีเงินทุนประกอบ

เพ่ิมขึ้นในเมือง  ทําใหผูวางงานและผูมี อาชีพจนเขมแข็งและยั่งยืน

รายไดนอย  มีฐานะความเปนอยูทาง - เพ่ิมพูนความรูและทักษะในการ

เศรษฐกิจดีขึ้น ประกอบอาชีพ

- กลุมออมทรัพยของชุมชนมีความ

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรท่ี  3  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

แนวทางท่ี  1  พัฒนาและสงเสริมอาชีพ   กระจายรายไดใหแกประชาชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

- กลุมออมทรัพยของชุมชนมีความ

เขมแข็ง ม่ันคงขึ้น

- ประชาชนผูยากจนหรือดอยโอกาส

เขาถึงแหลงเงินทุนเสริมสรางคุณภาพ

ชีวิตไดมากขึ้น

- สนับสนุนการดําเนินงานตาม

แนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจแบบ

 พอเพียง
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1 โครงการแสดงแสง สี เสียง และ -  เพ่ืออนุรักษและสงเสริมวัฒนธรรม  - จัดงานแสดงแสงสีเสียงและการแสดง 1,200,000 1,200,000 1,200,000  -ประชาชนเขาใจ รักและหวงแหน กองการศึกษา

การแสดงทางวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของทองถิ่นใหดํารง ทางวัฒนธรรมปละ  1  ครั้ง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) วัฒนธรรม  ประเพณีอันดีงาม

อยูสืบไป ของไทย

-  เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวในทองถิ่น  -เปนการสงเสริมการทองเท่ียว

และสงเสริมยุทธศาสตรของจังหวัด ในทองถิ่นและสงเสริมยุทธศาสตร

- เพ่ือสรางรายไดใหกับประชาชนใน ของจังหวัด

ทองถิ่น   - สรางรายไดใหกับประชาชน

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรท่ี  3  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

แนวทางท่ี  2  พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียว

ทองถิ่น   - สรางรายไดใหกับประชาชน

ในทองถิ่น
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1 โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน - เพ่ือพัฒนาองคกรชุมชนใหเปนองคกร - จัดอบรมคณะกรรมการชุมชนในเขต 600,000 600,000 600,000 - ชุมชนมีแกนนําท่ีมีคุณภาพ และมี กอง

ของคณะกรรมการชุมชน ท่ีเขมแข็ง สามารถแกไขปญหาทองถิ่นได เทศบาล จํานวน 18 ชุมชน  172 คน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาชุมชน สวัสดิการฯ

- เพ่ือเสริมสรางสัมพันธภาพท่ีดีระหวาง - คณะกรรมการชุมชน จํานวน 172 คน ใหเจริญกาวหนา

เทศบาลกับประชาชนในชุมชน ศึกษาดูงาน  ณ  จังหวัดอื่นท่ีมีผลงาน

- เพ่ือสรางขวัญ กําลังใจ ความสามัคคี ดีเดน

และการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น

- เพ่ือใหกรรมการชุมชนไดแบบอยาง

ชุมชนท่ีประสบผลสําเร็จซ่ึงจะนํามา

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรท่ี  4  การพัฒนาสังคม ความมั่นคงของมนุษย และความเขมแข็งของชุมชน

แนวทางท่ี  1  เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการชุมชน

ชุมชนท่ีประสบผลสําเร็จซ่ึงจะนํามา

ปรับปรุงรูปแบบการทํางานเพ่ือใหเกิด

ประโยชนตอทองถิ่น

2 โครงการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน - เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย - ดําเนินการจัดเก็บขอมูล จปฐ. ในเขต 100,000 100,000 100,000 - ประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิต กอง

(จปฐ.) ในเขตเมือง ใหดีขึ้นตามเกณฑความจําเปนพ้ืนฐาน เทศบาล   จํานวน 18  ชุมชน  (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ท่ีดีตามเกณฑ จปฐ. สวัสดิการฯ

- เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจใน ประมาณ   7,000  ครัวเรือน - ผูเกี่ยวของกับการจัดเก็บขอมูลมี

แนวนโยบายของการพัฒนาชุมชนและ  ความรู ความเขาใจในนโยบาย

การจัดเก็บขอมูล จปฐ. วิธีการและขั้นตอนการจัดเก็บบันทึก

- เพ่ือไดรับทราบผลการจัดเก็บขอมูล ประมวลผลและการนําขอมูล จปฐ.

ในภาพรวมของเทศบาลและนําไปใช ไปใชประโยชนสามารถนําไปถาย

ประโยชนท้ังในระดับนโยบายและระดับ ทอดในระดับชุมชนไดอยางมี

ปฏิบัติ ประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาชุมชน

- เพ่ือใหความรู ความเขาใจ และเห็น - หนวยงานท่ีเกี่ยวของสามารถนํา

ความสําคัญของขอมูล จปฐ. และนําไป ขอมูล จปฐ. ไปใชประโยชนในการ

ใชประโยชนในการวางแผนแกไขปญหา วางแผนพัฒนาชุมชน

และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

3 โครงการจัดเวที "สภาเมือง" เพ่ือ - เพ่ือจัดเวที "สภาเมือง" เพ่ือสงเสริมให - จัดเวที "สภาเมือง"  เพ่ือสงเสริมให 100,000 100,000 100,000 - ประชาชนในเขตเทศบาลตระหนัก กองวิชาการฯ

สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน เกิดการมีสวนรวมของประชาชนในดาน ประชาชนเขามามีสวนรวมดานการเมือง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ถึงความสําคัญในการมีสวนรวมใน

ในดานการเมืองและการบริหารงาน การเมืองและบริหารงานของเทศบาล และการบริหารงานของเทศบาล การรวมพัฒนาทองถิ่น

ของเทศบาล - ชุมชนมีแกนนําท่ีมีคุณภาพ และมี

ประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาชุมชน

ใหเจริญกาวหนา

4 โครงการสงเสริมใหความรูในการ - เพ่ือใหชุมชนในเขตเทศบาลมีความรูใน - จัดอบรมใหความรูในการจัดทํา 50,000 50,000 50,000 - การแกไขปญหาเปนไปอยางถูกตอง กอง

จัดทําแผนชุมชนแกชุมชนในเขต การจัดทําแผนชุมชน สามารถกําหนด แผนชุมชนแกชุมชนในเขตเทศบาล (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) และยั่งยืน สวัสดิการฯ

เทศบาล  จํานวน  18  ชุมชน แผนงาน/โครงการเพ่ือการแกไขปญหา จํานวน  18  ชุมชน - ประชาชนมีสวนรวมในการแกไข

งบประมาณและท่ีมา

เทศบาล  จํานวน  18  ชุมชน แผนงาน/โครงการเพ่ือการแกไขปญหา จํานวน  18  ชุมชน - ประชาชนมีสวนรวมในการแกไข

และการพัฒนาชุมชนในอนาคต ปญหา

5 โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการ - เพ่ือสงเสริมการออมทรัพยใหแก - สนับสนุนใหแกกองทุนสนับสนุนกองทุน 10,000 10,000      10,000 - การสนับสนุนใหมีจิตสํานึก กอง

ชุมชน (ออมวันละบาท) ประชาชน สวัสดิการชุมชน (ออมวันละบาท) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ในการออม สวัสดิการฯ

6 โครงการบานม่ันคงชุมชนนาอยู - เพ่ือปรับปรุงท่ีอยูอาศัยของประชาชน  - จัดประชุมเพ่ือดําเนินการจัดทําประชาคม 20,000 20,000      20,000 - มีการปรับปรุงพัฒนาท่ีอยูอาศัย กอง

ในชุมชนแออัดในเขตเทศบาล ชุมชนแออัด จํานวน 2 ชุมชน  ไดแก (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใหแกประชาชนอยางมีระบบและ สวัสดิการฯ

ชุมชนวัดอิสาณ,ชุมชนหนองปรือ แกไขปญหาอยางถูกตอง

7 โครงการแตงฝนแตมรอยยิ้มเติม - เพ่ือใหผูสูงอายุไดพบปะเพ่ือนรุนเดียว - จัดกิจกรรมใหความรูแกผูสูงอายุในเขต 30,000 30,000      30,000 - ผูสูงอายุมีสุขภาพกายและสุขภาพใจ กอง

ความสุขใหผูสูงอายุในเขตเทศบาล กัน เทศบาล จํานวน 18 ชุมชน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ท่ีดี สวัสดิการฯ

- อบรมใหความรูและทัศนศึกษการดูงาน

8 โครงการเพ่ือนเตือนเพ่ือนตาน - เพ่ือใหเยาวชนไดรูถึงพิษภัยของ - จัดอบรมใหความรูแกเยาวชนในชุมชน 30,000 30,000      30,000 - การแกไขปญหายาเสพติดเปนไป กอง

ยาเสพติด ยาเสพติด ในเขตเทศบาล จํานวน  18  ชุมชน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) อยางชัดเจน สวัสดิการฯ

- เยาวชนมีสวนรวมในการแกไข

ปญหา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

9 โครงการสรางความเขมแข็งใหชุมชน - เพ่ือสนับสนุนวัสดุอุปกรณจัดกิจกรรม - จัดอบรมใหความรูและจัดกิจกรรมใหแก 30,000 30,000 30,000 - ประชาชนมีสวนรวมในการแกไข กอง

อันเปนประโยชนแกชุมชน ชุมชน  จํานวน  18  ชุมชน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปญหาอยางยั่งยืน สวัสดิการฯ

10 โครงการพัฒนากลุมสตรีชุมชน - เพ่ือใหความรูแกสตรี/ครอบครัวและ - จัดอบรมใหความรูแกสตรี/เยาวชน/ 30,000 30,000      30,000 - ประชาชนมีสวนรวมในการแกไข กอง

ในเขตเทศบาล บุคคลในครอบครัว ครอบครัวชุมชนในเขตเทศบาล (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปญหาอยางยั่งยืน สวัสดิการฯ

จํานวน  18  ชุมชน

งบประมาณและท่ีมา

 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

1 โครงการสงเคราะหเบ้ียยังชีพ - เพ่ือแกไขและบรรเทาปญหาความ - ใหเงินสงเคราะหเปนเบ้ียยังชีพแก 90,000 90,000 90,000 - ผูปวยเอดสในชุมชนไดรับการ กอง

ผูปวยเอดสในชุมชน เดือดรอนเฉพาะหนาของผูปวยเอดส ผูปวยเอดสในชุมชนเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ชวยเหลือในเบ้ืองตน สวัสดิการฯ

สามารถพ่ึงพาตนเองได และมีสวนรวม

ในกิจกรรมสังคม สามารถใชชีวิตอยูใน

สังคมไดโดยสะดวกและเทาเทียมกับ

คนอื่นในสังคม 

2 โครงการสงเคราะหผูประสบ - เพ่ือแบงเบาความเดือดรอนของ - ใหการสงเคราะหชวยเหลือครอบครัว 50,000 50,000 50,000 - ผูยากไรไดรับการชวยเหลือใน กอง

สาธารณภัย ผูยากไร  และ ครอบครัวท่ีประสบสาธารณภัยตางๆ ลง เบ้ืองตนแกประชาชนผูท่ีมีรายไดนอยใน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เบ้ืองตน สวัสดิการฯ

แนวทางท่ี  2  เสริมสรางสวัสดิการสังคมและการสงเคราะหผูดอยโอกาส

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรท่ี  4  การพัฒนาสังคม ความมั่นคงของมนุษย และความเขมแข็งของชุมชน

สาธารณภัย ผูยากไร  และ ครอบครัวท่ีประสบสาธารณภัยตางๆ ลง เบ้ืองตนแกประชาชนผูท่ีมีรายไดนอยใน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เบ้ืองตน สวัสดิการฯ

ผูดอยโอกาสในเขตเมือง ไดเบ้ืองตนในระดับหน่ึง เขตเทศบาล ไดแก ผูประสบสาธารณภัย - ผูยากไรเกิดขวัญและกําลังใจในการ

- เพ่ือเปนการสงเคราะหชวยเหลือผูดอย ผูยากไร  เปนตน ดําเนินชีวิต

โอกาสตางๆ เชน กลุมคนยากจน เรรอน  

ขอทานไรท่ีพ่ึง เปนตน

3 โครงการสงเคราะหเบ้ียยังชีพ - เพ่ือแกไขและบรรเทาปญหาความ - ใหเงินสงเคราะหเปนเบ้ียยังชีพแก 2,442,000 2,442,000 2,442,000 - คนพิการในชุมชนไดรับการ กอง

คนพิการในชุมชน เดือดรอนเฉพาะหนาของคนพิการให คนพิการในชุมชน จํานวน 407 คน (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ชวยเหลือในเบ้ืองตน สวัสดิการฯ

สามารถพ่ึงพาตนเองได และมีสวนรวม

ในกิจกรรมสังคม สามารถใชชีวิตอยูใน

สังคมไดเทาเทียมกับคนอื่น

4 โครงการสงเคราะหเบ้ียยังชีพ - เพ่ือแกไขและบรรเทาปญหาความ - ใหเงินสงเคราะหเปนเบ้ียยังชีพแก 16,572,000 16,572,000 16,572,000 - ผูสูงอายุในชุมชนไดรับการ กอง

ผูสูงอายุในชุมชน เดือดรอนเฉพาะหนาของผูสูงอายุให ผูสูงอายุในชุมชน จํานวน 368 คน (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ชวยเหลือในเบ้ืองตน สวัสดิการฯ

สามารถพ่ึงพาตนเองได และมีสวนรวม

ในกิจกรรมสังคม สามารถใชชีวิตอยูใน

สังคมไดเทาเทียมกับคนอื่น



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

1 โครงการเชิดชูคุณธรรมพอตัวอยาง - เพ่ือเทิดทูนพระคุณพอและยกยอง - ดําเนินการคัดเลือกพอตัวอยางจากชุมชน 10,000 10,000 10,000 - เปนการสงเสริมวัฒนธรรมขนบ กอง

ประจําชุมชน บทบาทของพอท่ีมีตอครอบครัวและสังคม ในแขตเทศบาล จํานวน 18 ชุมชน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ธรรมเนียมประเพณีนิยมตามตัวอยาง สวัสดิการฯ

- เพ่ือใหลูกไดแสดงความกตัญูกตเวที ชุมชนละ 1 ทาน รวมท้ังหมด  18  ทาน ลักษณะของคนไทยและดํารงไวซ่ึง

ตอพอ เอกลักษณอันดีงามของชาติและตอง

- เพ่ือพัฒนาวัฒนธรรมทางดานจิตใจของ การใหประชาชนของชาติเปนคนดี

พลเมือง เพ่ือความเจริญกาวหนาของประเทศ 

2 โครงการเชิดชูคุณธรรมแมตัวอยาง - เพ่ือเทิดทูนพระคุณแมและยกยอง - ดําเนินการคัดเลือกแมตัวอยางจากชุมชน 10,000 10,000 10,000 - เปนการสงเสริมวัฒนธรรมขนบ กอง

ประจําชุมชน บทบาทของแมท่ีมีตอครอบครัวและสังคม ในแขตเทศบาล จํานวน 18 ชุมชน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ธรรมเนียมประเพณีนิยมตามตัวอยาง สวัสดิการฯ

ยุทธศาสตรท่ี  4  การพัฒนาสังคม ความมั่นคงของมนุษย และความเขมแข็งของชุมชน

แนวทางท่ี  3  การเชิดชูคุณธรรม  จริยธรรมบุคคลในชุมชน

งบประมาณและท่ีมา

ประจําชุมชน บทบาทของแมท่ีมีตอครอบครัวและสังคม ในแขตเทศบาล จํานวน 18 ชุมชน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ธรรมเนียมประเพณีนิยมตามตัวอยาง สวัสดิการฯ

- เพ่ือใหลูกไดแสดงความกตัญูกตเวที ชุมชนละ 1 ทาน รวมท้ังหมด  18  ทาน ลักษณะของคนไทยและดํารงไวซ่ึง

ตอแม เอกลักษณอันดีงามของชาติและตอง

- เพ่ือพัฒนาวัฒนธรรมทางดานจิตใจของ การใหประชาชนของชาติเปนคนดี

พลเมือง เพ่ือความเจริญกาวหนาของประเทศ 

 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

1 โครงการเทศบาล - ชุมชนสัมพันธ - เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดี - นํากิจกรรมการบริการของเทศบาลเมือง 120,000 120,000 120,000 - ประชาชนในชุมชนไดรับความรู กอง

(จัดหนวยงานเทศบาลเคล่ือนท่ี) ระหวางชุมชนกับเทศบาล บุรีรัมย ออกบริการตามชุมชนท้ัง 18 ชุมชน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารงาน สวัสดิการฯ

- เพ่ือรับทราบปญหาความตองการและ - รับทราบปญหาของประชาชนในชุมชน ของเทศบาล

ขอมูลตางๆ ของชุมชน ท้ัง 18 ชุมชน - ประชาชนในชุมชนกับเทศบาลเกิด

- เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับ ความใกลชิดกอใหเกิดการประสาน

ประชาชนในการติดตอสอบถามปญหา งานท่ีดีระหวางเทศบาลกับประชาชน

อยางใกลชิด ในชุมชน

- เพ่ือกระตุนใหประชาชนตระหนักถึง

แนวทางท่ี  4  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและสรางความสัมพันธกับชุมชน

ยุทธศาสตรท่ี  4  การพัฒนาสังคม ความมั่นคงของมนุษย และความเขมแข็งของชุมชน

งบประมาณและท่ีมา

- เพ่ือกระตุนใหประชาชนตระหนักถึง

ความสําคัญของระเบียบ ขอบังคับของ

เทศบาลเกี่ยวกับการชําระภาษี   งาน

ทะเบียนราษฎร ระเบียบการรักษาความ

สะอาดของบานเมือง การขออนุญาต

ปลูกสรางบานเรือน อาคาร ฯลฯ เพ่ือท่ีจะ

ไดนําไปปฏิบัติไดถูกตอง  



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

1 โครงการพัฒนาหนวยบริการปฐมภูมิ  - เพ่ือใหประชาชนไดรับบริการดานการ  - จัดใหบริการดานการรักษาพยาบาล  - ประชาชนไดรับบริการดาน กอง

เทศบาลเมืองบุรีรัมย รักษาพยาบาล  สงเสริมคุณภาพ  ปองกัน สงเสริมสุขภาพ  ปองกันควบคุมโรคและ สาธารณสุขท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึง สาธารณสุขฯ

ควบคุมโรค  และการฟนฟูสภาพอยางมี การฟนฟูสภาพมาตรฐานการใหบริการของ  - มียาและเวชภัณฑไวรักษาผูปวย

คุณภาพ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติท้ังใน อยางเพียงพอ

 - เพ่ือใหมีบุคลากรปฏิบัติงานในหนวย และนอกเวลาราชการ  โดยมีประชาชนมา  - มีบุคลากรปฏิบัติงานในหนวย

บริการปฐมภูมิอยางเพียงพอ รับบริการปละ  15,000  ราย บริการปฐมภูมิอยางเพียงพอและ

 - เพ่ือใหประชาชนเขาถึงบริการดาน  - จัดซ้ือยาและเวชภัณฑสําหรับบริการแก 100,000 100,000 100,000 มีคุณภาพ

สาธารณสุขอยางท่ัวถึง ผูปวย (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

ยุทธศาสตรท่ี  5  การพัฒนาการสาธารณสุข

แนวทางท่ี  1  ปรับปรุงและขยายการบริการดานการรักษาพยาบาล

งบประมาณและท่ีมา

สาธารณสุขอยางท่ัวถึง ผูปวย (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

 - เพ่ือใหมีแพทยตรวจรักษาพยาบาล  - คาตอบแทนเจาหนาท่ีในการปฏิบัติงาน 200,000 200,000 200,000

ประจําท่ีหนวยบริการปฐมภูมิ นอกเวลา (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

 - คาจางเหมาบุคลากรในการปฏิบัติงานใน 100,000 100,000 100,000

หนวยบริการปฐมภูมิ  เชน  เจาหนาท่ี (งบกองทุน) (งบกองทุน) (งบกองทุน)

บันทึกขอมูล

 - จัดใหมีแพทยมาตรวจรักษาพยาบาล 240,000 240,000 240,000

แกผูปวยท่ีศูนยบริการสาธารณสุขท้ังใน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

และนอกเวลาราชการ   

2 โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพ 1.  เพ่ือใหผูประกอบการคาภายใน  - ตรวจคัดกรองสุขภาพแมคาในตลาดสด 11,000 11,000 11,000  - ผูประกอบการคาภายในตลาด กอง

ผูประกอบการคาในตลาดและกลุม ตลาดเทศบาลเมืองบุรีรัมย  ไดรับการ เทศบาล  และตลาดคาปลีก  ปละ  2  ครั้ง (งบกองทุน) (งบกองทุน) (งบกองทุน) เทศบาลเมืองบุรีรัมยไดรับการตรวจ  สาธารณสุขฯ

ผูดอยโอกาสกลุมตาง ๆ ตรวจคัดกรองสภาวะสุขภาพ ประมาณ  300  คน/ป คัดกรองสภาวะสุขภาพ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

3 โครงการกลุมยานยนตสาธารณะ  - เพ่ือใหกลุมมอเตอรไซครับจาง/  - จัดอบรม/ตรวจคัดกรองสุขภาพเบ้ือง 65,200 65,200 65,200  - กลุมผูขับขี่ยานยนตสาธารณสุข กอง

ใสใจดูแลตน  กาวพนโรคภัย กลุมสามลอถีบ/กลุมสามลอเครื่อง ตนแกกลุมผูขับขี่ยานยนตสาธารณะปละ (งบกองทุน) (งบกองทุน) (งบกองทุน) ไดรับการตรวจคัดกรองสุขภาพ สาธารณสุขฯ

สรางความม่ันใจแกลูกคา ไดรับการดูแลดานสุขภาพ 1  ครั้ง  จํานวน  100  คน เบ้ืองตนอยางเหมาะสม

4 โครงการชีวิตเบาหวานสดใสไรภาวะ  - เพ่ือใหผูเปนเบาหวานไดรับความรู  - จัดกิจกรรมกลุมเบาหวานในศูนยบริการ 36,200 36,200 36,200  - กลุมผูเปนเบาหวานไดรับความรู กอง

แทรกซอน ดานการปฏิบัติตัวท่ีถูกตอง/ลดความ เดือนละ  1  ครั้งในวันจันทรสัปดาหท่ี  2 (งบกองทุน) (งบกองทุน) (งบกองทุน) และการดูแลสุขภาพเกิดการ สาธารณสุขฯ

เส่ียงตอการเกิดภาวะแทรกซอน ของเดือน  จํานวน  20  คน/ครั้ง ปรับเปล่ียนพฤติกรรม ลดการเกิด

ภาวะแทรกซอน

- ผูเปนเบาหวานเกิดการรวมกลุมกัน

5 โครงการบุรีรัมยสรางสุขภาพ  - เพ่ือใหกลุมผูออกกําลังกายและ  - จัดกิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพ/ 28,000 28,000 28,000  - กลุมเปาหมายไดรับการตรวจ กอง

งบประมาณและท่ีมา

5 โครงการบุรีรัมยสรางสุขภาพ  - เพ่ือใหกลุมผูออกกําลังกายและ  - จัดกิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพ/ 28,000 28,000 28,000  - กลุมเปาหมายไดรับการตรวจ กอง

เสริมสมรรถภาพกาย สรางเครือขาย ประชาชนท่ัวไปไดรับการตรวจคัด ทดสอบสมรรถภาพกาย  สาธิตการลางผัก (งบกองทุน) (งบกองทุน) (งบกองทุน) คัดกรองสุขภาพ/ทดสอบสมรรถภาพ สาธารณสุขฯ

บริโภคปลอดภัย กรองสุขภาพ/ทดสอบสมรรถภาพ ผลไมและจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ ทางกายเบ้ืองตนอยางเหมาะสม ได

ทางกาย  ไดรับความรูเรื่องโรคตาง ๆ สุขภาพแกกลุมเปาหมาย  จํานวน  200 คน รับความรูเกี่ยวกับสุขภาพ  และลาง

และไดรับการสาธิตการลางผัก/ผลไม ปละ  1  ครั้ง  ณ  ลานไทรเทศบาลเมือง ผักผลไมท่ีถูกวิธีตลอดจนสามารถนํา

ท่ีถูกวิธี บุรีรัมย ไปปรับใชในชีวิตประจําวันได

6 โครงการส่ือสรางสรรค  ประชา  - เพ่ือใหศูนยบริการมีส่ือสุขศึกษา  - จัดทําส่ือไวนิลประชาสัมพันธ 89,000 89,000 89,000  - ศูนยบริการมีส่ือสุขศึกษาสําหรับ กอง

สัมพันธกาวหนา  พัฒนาศูนยบริการ ประชาสัมพันธ  สําหรับใหความรูแก จํานวน  20  ชุด (งบกองทุน) (งบกองทุน) (งบกองทุน) ใหบริการแกผูรับบริการอยางเพียงพอ สาธารณสุขฯ

ผูมารับบริการอยางเพียงพอ  - จัดทําแผนพับ  จํานวน  5  เรื่อง ๆ ละ  - ประชาชนสามารถนําความรูท่ีได

- เพ่ือใหเกิดการเรียนรู รับความรูจากส่ือ 1,000  ชุด รับไปปรับใชในชีวิตประจําวันได

ไดดวยตนเอง และสามารถนําไปปรับใช - ศูนยบริการสสามารถเขาถึงผูมารับ

ในชีวิตประจําวันได บริการไดโดยตรง ใชส่ือสุขศึกษา / 

ประชาสัมพันธกอใหเกิดการบริการ

อยางมีประสิทธิภาพ
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7 โครงการจัดซ้ือวัสดุ  ครุภัณฑ - เพ่ือใหมีวัสดุครุภัณฑวิทยาศาสตร  - จัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑวิทยาศาสตรการ - 500,000 500,000 500,000 - เพ่ือใหมีวัสดุ ครุภัณฑวิทยาศาสตร กอง

วิทยาศาสตรการแพทย   และวัสดุ การแพทย   วัสดุครุภัณฑท่ีใชในการ แพทยและวัสดุครุภัณฑท่ีใชในการปฏิบัติ (เงินทุน (เงินทุน (เงินทุน หรือการแพทยท่ีไดมาตรฐานและ สาธารณสุขฯ

ครุภัณฑสํานักงาน ปฏิบัติงานสําหรับบริการประชาชน งานท่ีจําเปนไวใชในการใหบริการผูปวย  หมุนเวียน) หมุนเวียน) หมุนเวียน) วัสดุครุภัณฑท่ีใชในการปฏิบัติงานท่ี

 เชน ยา,Forcep,กรรไกร,เครื่องขูดหินปูน จําเปนไวใชในการใหบริการผูปวย

ซองซิลสําหรับน่ึงเครื่องมือ   ลูกประคบ

วัสดุ อุปกรณคอมพิวเตอร ใบเสร็จรับเงิน

สต๊ิกเกอรยา  ซองยา  ฯลฯ

8 โครงการเบาหวานสัญจร  - เพ่ือใหผูเปนเบาหวานเกิดการเรียนรู  - จัดกิจกรรมเบาหวานสัญจรโดยทีม 21,000 21,000 21,000  - ผูเปนเบาหวานสามารถควบคุม

จากกลุมในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม สหสาขาวิชาชีพ  รพ.บุรีรัมย  ใหผูปวย (งบกองทุน) (งบกองทุน) (งบกองทุน) ระดับนํ้าตาลในเลือดใหอยูในเกณฑ กอง

ใหสามารถดูแลสุขภาพตนเองไดอยาง เบาหวานไดรับความรูจากผูชํานาญการ ท่ีเหมาะสม สาธารณสุขฯ

งบประมาณและท่ีมา

ใหสามารถดูแลสุขภาพตนเองไดอยาง เบาหวานไดรับความรูจากผูชํานาญการ ท่ีเหมาะสม สาธารณสุขฯ

ถูกตอง  เหมาะสม  ลดความเสียงตอการ เฉพาะดานปละ  1 ครั้ง  - ผูเปนเบาหวานมีการปรับเปล่ียน

เกิดภาวะแทรกซอน  - จัดใหมีการตรวจนํ้าตาลในเลือดประเมิน พฤติกรรมท่ีถูกตองในการดําเนิน

 - เพ่ือใหผูเปนเบาหวานสามารถควบคุม ภาวะ  BMI  ผูเขารวมกิจกรรม ชีวิตประจําวัน

ระดับนํ้าตาลในเลือดใหอยูในเกณฑ  - จัดใหมีการตรวจประเมินภาวะ  - ผูเปนเบาหวานไมมีภาวะแทรก

ปกติได แทรกซอนแกผูเปนเบาหวานปละ  1 ครั้ง ซอนเพ่ิมเติมหรือมีภาวะแทรกซอน

 - เพ่ือใหผูเปนเบาหวานลดการเกิด ลดลง

ภาวะแทรกซอน

9 โครงการจัดซ้ือยาและวัสดุ  - เพ่ือใหมียา,เวชภัณฑและวัสดุการ  - จัดซ้ือยา/เวชภัณฑทางการแพทยท่ี 70,000 70,000 70,000  - เพ่ือใหมียา/เวชภัณฑทางการแพทย กอง

วิทยาศาสตรการแพทย แพทยท่ีจําเปนอยางเพียงพอในการ จําเปนตอการปฏิบัติงานไวสําหรับให (งบหลักประ (งบหลักประ (งบหลักประ ท่ีจําเปนอยางเพียงพอในการใหบริการ สาธารณสุขฯ

ปฏิบัติงานใหบริการแกประชาชน/ บริการแกประชาชน/ผูมารับบริการ กันสุขภาพ) กันสุขภาพ) กันสุขภาพ) แกประชาชน/ผูมารับบริการ

ผูมารับบริการท้ังในและนอกสถานท่ี



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

10 โครงการ  OPD  เคล่ือนท่ีในชุมชน  - เพ่ือใหผูปวยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง  - จัดทีม  OPD  เคล่ือนท่ีในชุมชน  8 28,000 28,000 28,000  - ผูปวยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง กอง

สําหรับผูปวยเบาหวานและความดัน มารับการตรวจรักษาตอเน่ืองตามนโยบาย ชุมชน (งบกองทุน) (งบกองทุน) (งบกองทุน) มารับบริการการตรวจรักษาตอเน่ือง สาธารณสุขฯ

โลหิตสูง ใกลบาน  ใกลใจ  - ใหการตรวจรักษา  แนะนํา  จายยา ท่ีศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลฯ

 - เพ่ือประชาสัมพันธศูนยบริการฯ แกผูปวยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงใน รอยละ  80

ใหเขาถึงผูปวยในชุมชน ชุมชน  - ผูปวยเรื้อรังในชุมชนมีความเชื่อถือ

 - แจกเอกสารแผนพับความรูเรื่องโรค และไววางใจศูนยบริการฯ เพ่ิมมากขึ้น

เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง  และเรื่องอื่นๆ

11 โครงการสรางเสริมสุขภาพกาย  จิต  - เพ่ือใหคนพิการในเขตเทศบาลเมือง  - จัดทีมสหสาขาวิชาชีพรวมกับคณะ 176,800 176,800 176,800  - คนพิการมีสุขภาพรางกาย/จิตใจ กอง

สังคม  เพ่ิมคุณภาพชีวิตคนพิการ บุรีรัมย  มีสุขภาพรางกาย  จิตใจ  และ ผูบริหารและคณะกรรมการชมรมคนพิการฯ (งบกองทุน) (งบกองทุน) (งบกองทุน) ท่ีดี  สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคม สาธารณสุขฯ

สังคมอยางเหมาะสม ออกเยี่ยมดูแลคนพิการในชุมชนสัปดาห ไดอยางปกติสุข

งบประมาณและท่ีมา

สังคมอยางเหมาะสม ออกเยี่ยมดูแลคนพิการในชุมชนสัปดาห ไดอยางปกติสุข

 - เพ่ือใหคนพิการอาศัยอยูในสภาพ ละ  1 ครั้ง  - คนพิการอยูในสภาพแวดลอมท่ี

แวดลอมท่ีเหมาะสมตอการดํารงชีวิต  - ดําเนินการจัดหาวัสดุ/อุปกรณในการ เหมาะสม  เพ่ิมคุณภาพชีวิตใหแก

 - เพ่ือใหคนพิการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ปรับปรุงสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับ คนพิการ

สามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยาง คนพิการ

ปกติสุข  - ตรวจสอบ  แนะนําการขึ้นทะเบียนคน

พิการ  และการขึ้นทะเบียนรับเบ้ียยังชีพ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

12 โครงการสงเสริมอนามัยมารดาและ - เพ่ือใหมารดาขณะต้ังครรภมีความรู - มารดาขณะต้ังครรภ 30,000 30,000 30,000 - มารดาสามารถดูแลตนเองไดในขณะ กอง

ทารกในหญิงต้ังครรภ ในการดูแลตนเองตลอดการต้ังครรภ - มารดาหลังคลอด (งบกองทุน) (งบกองทุน) (งบกองทุน) ต้ังครรภและสามารถประเมินความผิด สาธารณสุขฯ

- เพ่ือปองกันภาวะแทรกซอนระหวางต้ัง - ทารกแรกเกิด ปกติในขณะต้ังครรภได

ครรภ ระยะคลอด และหลังคลอด ท่ีมารับบริการท่ีศูนยบริการสาธารณสุข - มารดาฝากครรภครั้งแรกอายุครรภ

- เพ่ือใหมารดาสามารถประเมินความผิด เทศบาลเมืองบุรีรัมยทุกคน นอยกวา 12 สัปดาห และไดรับการ

ปกติของทารกแรกเกิดได ตรวจทางหองปฏิบัติการตามเกณฑ

- เพ่ือใหทารกแรกเกิดไมมีภาวะแทรกซอน - ทารกแรกเกิดไมมีภาวะแทรกซอน

และไดรับการดูแลอยางถูกวิธี นํ้าหนักตามเกณฑ 

13 โครงการรณรงคตรวจคัดกรองมะเร็ง - อาสาสมัครสาธารณสุขหญิง แกนนําสตรี - อาสาสมัครสาธารณสุขหญิง แกนนําสตรี 80,000 80,000 80,000 - สตรีกลุม 35 ปขึ้นไปมีความรู ความ กอง

ปากมดลูกและมะเร็งเตานมในหญิงวัย และหญิงวัยเจริญพันธุในชุมชนเปาหมาย และหญิงวัยเจริญพันธในชุมชนเปาหมาย 8 (งบกองทุน) (งบกองทุน) (งบกองทุน) เขาใจท่ีถูกตอง สามารถตรวจเตานม สาธารณสุขฯ

งบประมาณและท่ีมา

ปากมดลูกและมะเร็งเตานมในหญิงวัย และหญิงวัยเจริญพันธุในชุมชนเปาหมาย และหญิงวัยเจริญพันธในชุมชนเปาหมาย 8 (งบกองทุน) (งบกองทุน) (งบกองทุน) เขาใจท่ีถูกตอง สามารถตรวจเตานม สาธารณสุขฯ

เจริญพันธุในชุมชน 8 ชุมชน มีความรู ความเขาใจ ท่ีถูกตอง ชุมชน สามารถตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม ดวยตนเองไดอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง

เกี่ยวกับมะเร็งเตานมและมะเร็งปากมดลูก ตนเองไดอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง และได - สตรีกลุม 35 ปขึ้นไปไดรับการตรวจ

รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอยาง มะเร็งปากมดลูกอยางนอยปละ 1 ครั้ง

นอยปละ 1 ครั้ง



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

1 โครงการจางเหมาผูใหบริการ  -เพ่ือใหประชาชนไดรับบริการแพทย  - เปดใหบริการการแพทยแผนไทยท่ี 200,000 200,000 200,000  - ประชาชนไดรับบริการ แพทยแผน กอง

แพทยแผนไทย แผนไทย แพทยทางเลือกในการดูแล ศูนยบริการสาธารณสุข 1 ในวัน เวลา  (งบหลักประ (งบหลักประ (งบหลักประ ไทยอยางถูกตองและพอเพียง สาธารณสุขฯ

สุขภาพอนามัย เชน การนวด  การอบ ราชการ และนอกเวลาราชการในวัน กันสุขภาพ) กันสุขภาพ) กันสุขภาพ) - ภูมิปญญาดานการนวดแผนไทยได

สมุนไพร  การประคบสมุนไพร จันทร  พุธ  ศุกร เวลา 16.30-20.30 น. รับการสนับสนุนอนุรักษเปนสมบัติ

 - เพ่ือใหมีผูใหบริการแพทยแผนไทย ซ่ึงมีผูมารับบริการปละประมาณ 1,300 ของทองถิ่น

อยางเพียงพอกับความตองการของ คน

ประชาชน  - จางเหมาผูมีความรูแพทยแผนไทย

 -เพ่ือเปนการสงเสริมอาชีพประชาชน สําหรับใหบริการอยางเพียงพอ

ยุทธศาสตรท่ี  5  การพัฒนาการสาธารณสุข

แนวทางท่ี  2   สงเสริมและใหบริการแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก

งบประมาณและท่ีมา

 -เพ่ือเปนการสงเสริมอาชีพประชาชน สําหรับใหบริการอยางเพียงพอ

และสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น ประมาณ  4  คน 

2 โครงการวิถีไทยรักจริงไมท้ิงกัน  - เพ่ือใหผูปวยหรือผูสูงอายุไดรับ  - เยี่ยมบานและบริการผูปวยในชุมชนท่ีมี 50,000 50,000 50,000  - ผูปวยหรือผูสูงอายุไดรับการฟนฟู กอง

การฟนฟูและสงเสริมสุขภาพดวย อาการทุกขทรมานทางระบบกลามเน้ือและ (งบกองทุน) (งบกองทุน) (งบกองทุน) และสงเสริมสุขภาพดวยวิธีการแพทย สาธารณสุขฯ

วิธีการแพทยแผนไทย โครงสรางรวมเน้ือยึดเสริม  เชน แผนไทย 

ผูพิการ  ผูปวย  ผูสูงอายุ ผูมีขอบงชี้ทาง

การนวด  จํานวน 40 คน



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

1 โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคาร  -เพ่ือใหอาคารศูนยบริการสาธารณ-  - ปรับปรุงหองบัตรโดยการขยายหองบัตร 50,000  -  -  - เพ่ือใหศูนยบริการสาธารณสุขใหม กอง

ศูนยบริการสาธารณสุข  เทศบาล สุข สามารถใหบริการดานสุขภาพได ใหกวางขึ้น  พรอมติดแอร (งบเทศบาล) ทันสมัย สามารถใหบริการไดครบ สาธารณสุขฯ

เมืองบุรีรัมย อยางครบวงจร  - ปรับปรุงหอง  Stock  ยา  ใหได 50,000 วงจร ผูรับบริการไดรับความสะดวก

 - เพ่ือใหอาคารศูนยบริการสาธารณ- มาตรฐาน (งบเทศบาล) สบาย ปลอดภัย

สุข ทันสมัย  เปนท่ีประทับใจของผูรับ  - ปรับปรุงพ้ืนอาคารชั้น 2 กองสาธารณสุขฯ 100,000

บริการ ตามแบบแปลนแผนผังเทศบาลเมืองบุรีรัมย (งบเทศบาล)

ยุทธศาสตรท่ี  5  การพัฒนาการสาธารณสุข

แนวทางท่ี  3  ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการรักษาพยาบาลและสถานบริการ

งบประมาณและท่ีมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

1 โครงการพัฒนาระบบบริการ  - เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมใหองคกร  - คัดเลือก อสม.ใหมและดําเนินการ 600,000 600,000 600,000  - มี อสม. รวมปฏิบัติงานในชุมชน กอง

สาธารณสุขมูลฐานและการพัฒนา ภาคประชาชนสามารถเขามามีสวนรวม อบรมปละ 1 ครั้ง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) - อสม. ไดรับความรู มีการพัฒนา สาธารณสุขฯ

สุขภาพภาคประชาชน ในการพัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชน  - อบรม  อสม.ตอเน่ืองปละ  4  ครั้ง ศักยภาพในการปฏิบัติงานท่ีมี

โดยมี  อสม. เปนผูนําในการเปล่ียนแปลง  - อบรมและศึกษาดูงานระหวางชุมชน ประสิทธิภาพ

และสรางเครือขายในการดูแลสุขภาพของ ปละ 1 ครั้ง -อสม.ไดรับความรูและประสบการณ

ตนเอง  - คัดเลือก อสม. ดีเดน และประกาศ สามารถนํามาใชในการปฏิบัติงานใน

เกียรติคุณ  ปละ 1 ครั้ง พ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ

 - จัดกิจกรรมรณรงคเน่ืองในวัน อสม. - ชมรม อสม.มีบทบาทและมี

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรท่ี  5   การพัฒนาการสาธารณสุข

แนวทางท่ี  4   สงเสริมระบบงานสาธารณสุขมูลฐาน

 - จัดกิจกรรมรณรงคเน่ืองในวัน อสม. - ชมรม อสม.มีบทบาทและมี

แหงชาติปละ 1 ครั้ง กิจกรรมท่ีเปนรูปธรรมสามารถดําเนิน

 - จัดประชุมประจําเดือนของ การพัฒนาระบบสุขภาพภาค

คณะกรรมการชมรม  อสม. ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ

- อสม. มีขวัญและกําลังใจตลอดจน

มีความสามัคคีตระหนักในความ

สําคัญของตนและปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือ

บริการสังคมดวยความภาคภูมิใจ

2 โครงการพัฒนางานสาธารณสุข  - เพ่ือพัฒนาศักยภาพทางดาน  - อสม.  จัดทําแผนงานและโครงการเพ่ือ 180,000 180,000 180,000  - องคกร อสม.ไดรับการพัฒนา กอง

มูลฐานในชุมชน สาธารณสุขของคนในชุมชน ขอรับเงินอุดหนุนจาก  อปท. ชุมชนละ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ศักยภาพมีความเขมแข็งสามารถ สาธารณสุข

 - เพ่ือแกไขปญหาสาธารณสุขของชุมชน 10,000  บาท  และดําเนินการตามแผน ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีไดอยางถูกตอง

 - เพ่ือจัดบริการสุขภาพเบ้ืองตนใน อยางมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และรวมกันแกไขปญหา

ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน  สาธารณสุขในชุมชนไดอยางมี

(ศสมช.) ประสิทธิภาพตลอดจนสามารถจัด

บริการสุขภาพเบ้ืองตนใน ศสมช.โดย

อสม.ไดอยางตอเน่ือง



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

1 โครงการดูแลและสงเสริมสุขภาพ  - เพ่ือใหหญิงต้ังครรภไดรับการดูแล  - หญิงต้ังครรภฝากครรภครั้งแรกมีอายุ 30,000 30,000 30,000  - หญิงมีครรภมีสุขภาพแข็งแรงไมเกิด กอง

หญิงมีครรภในชุมชน สุขภาพโดยเจาหนาท่ีสาธารณสุข ครรภกอนหรือเทากับ  12  สัปดาห (งบกองทุน) (งบกองทุน) (งบกองทุน) ภาวะแทรกซอนในระยะต้ังครรภ สาธารณสุขฯ

 - เพ่ือใหหญิงต้ังครรภ  มีความรูและ มากกวารอยละ  60 และในระยะคลอด  

สามารถปฏิบัติตัวไดอยางถูกตอง  - หญิงต้ังครรภไดรับการดูแลโดยเจาหนาท่ี  - ทารกแรกเกิดมีนํ้าหนัก  2,500  

เหมาะสม สาธารณสุขครบ  4  ครั้ง  ตามเกณฑ กรัม  ขึ้นไปและมีสุขภาพแข็งแรง

 - เพ่ือใหหญิงต้ังครรภ  มีการเตรียม รอยละ  80 มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย

พรอมท่ีจะเปนมารดาท่ีสามารถเล้ียงดูบุตร  - ทารกแรกเกิดมีนํ้าหนัก  2,500  กรัม  - สามารถลดอัตราการตายปริกําเนิด

ดวยนมแมไดอยางสมบูรณ ขึ้นไป ของทารกลงได

ยุทธศาสตรท่ี  5   การพัฒนาการสาธารณสุข

งบประมาณและท่ีมา

แนวทางท่ี  5   สงเสริมระบบงานสรางเสริมสุขภาพอนามัย

ดวยนมแมไดอยางสมบูรณ ขึ้นไป ของทารกลงได

 - เพ่ือปองกันภาวะแทรกซอนท่ีอาจเกิด  - ทารกแรกเกิดไดรับการเล้ียงดวยนมแม

ขึ้นในระยะต้ังครรภและในระยะคลอด อยางเดียวนาน  6  เดือน

 - เพ่ือใหหญิงต้ังครรภไดรับการตรวจ  - มีอัตราการตายปริกําเนิดของทารกไมเกิน

วินิจฉัยโรคและไดรับการดูแลรักษาท่ี รอยละ  1.5  ของการเกิด

ถูกตอง

 - เพ่ือลดอัตราการเสียชีวิตของมารดา

และทารกแรกเกิด

2 โครงการเยี่ยมดูแลเพ่ือสงเสริม  - เพ่ือใหมารดาและทารกแรกเกิดไดรับ  - มารดาหลังคลอดและทารกแรกเกิดไดรับ 55,000 55,000 55,000  - มารดาและทารกแรกเกิดไดรับการ กอง

สุขภาพมารดาและทารกแรกเกิด การดูแลโดยเจาหนาท่ีสาธารณสุขครบ  3 การดูแลโดยเจาหนาท่ีสาธารณสุขครบ 3 (งบกองทุน) (งบกองทุน) (งบกองทุน) ดูแลโดยเจาหนาท่ีสาธารณสุขครบ สาธารณสุขฯ

ในชุมชน ครั้ง  ตามเกณฑ ครั้ง  ตามเกณฑ  รอยละ  80  ตามเกณฑและมีสุขภาพแข็งแรง

 - เพ่ือลดภาวะแทรกซอนท่ีอาจเกิดขึ้น  - มารดาและทารกไมเจ็บปวยดวยภาวะ  - ทารกแรกเกิดมีการเจริญเติบโต

กับมารดา  และทารกไดรับการเล้ียงดวย แทรกซอนในระยะหลังคลอด และมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย

นมแมอยางเดียวนานอยางนอย  - ทารกไดรับการเล้ียงดวยนมแมอยางเดียว  - มารดาไดรับการตรวจหลังคลอด

6 เดือน นานอยางนอย  6  เดือน  รอยละ  30 ตามนับและไดรับการคุมกําเนิดท่ี

 - มาดาไดรับการตรวจหลังคลอดตาม เหมาะสม  
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 - เพ่ือใหมารดามีความรูเรื่องการคุม แพทยนัดและไดรับการคุมกําเนิดท่ีเหมาะสม  - มารดาหลังคลอดไดรับการตรวจ

กําเนิด  และเห็นความสําคัญของการไป หลังคลอดตามนัดและไดรับการคุม

ตรวจหลังคลอด กําเนิดอยางเหมาะสม

3 โครงการเฝาระวังและติดตามภาวะ  - เพ่ือใหเด็ก 0 - 72 เดือน  ไดรับการ  - เด็ก 0 - 72 เดือน  มีเกณฑปกติ  (ใช 25,000 25,000 25,000  - เด็ก 0 - 72 เดือน  ไดรับการดูแล กอง

โภชนาการเด็ก 0 -72 เดือน ดูแลและเฝาระวังภาวะทางโภชนาการ นํ้าหนักเทียบกับอายุ)  ไมนอยกวารอยละ 80 (งบกองทุน) (งบกองทุน) (งบกองทุน) อยางเหมาะสม  มีสุขภาพแข็งแรงไม สาธารณสุขฯ

ในชุมชน ปละ  4  ครั้ง  - เด็ก 0 - 72 เดือน  มีเกณฑปกติ  (ใช เจ็บปวยดวยภาวะการขาดสารอาหาร  

 - เพ่ือใหเด็ก 0 - 72 เดือน  ไดรับการ สวนสูงเทียบกับอายุ)  ไมนอยกวารอยละ 90  - เด็ก 0 - 72 เดือน  ไมเจ็บปวย

ประเมินพัฒนาการตามวัย  - เด็ก 0-72 เดือน  มีรูปรางสมสวน ดวยโรคท่ีสามารถปองกันไดดวยวัคซีน

 - เพ่ือใหเด็ก 0 - 72 เดือน  ไดรับการ (ใชนํ้าหนักเทียบกับสวนสูง) ไมนอยกวา

เล้ียงดูอยางเหมาะสม รอยละ 85

งบประมาณและท่ีมา

เล้ียงดูอยางเหมาะสม รอยละ 85

 - เพ่ือใหเด็ก 0 - 72 เดือน  ไดรับวัคซีน  - เด็ก 0 - 72 เดือน  ไดรับการเล้ียงดู

ครบตามเกณฑ อยางเหมาะสมโดยไดรับนมแมอยางเดียว

นานอยางนอย  6  เดือน  รอยละ  30

 - เด็ก 0 - 72 เดือน  ไดรับวัคซีนครบตาม 

เกณฑรอยละ  90

4 โครงการเฝาระวังภาวะทางโภชนา  - เพ่ือใหเด็กนักเรียนระดับชั้น ป.1- ป.6    - เด็กนักเรียน ชั้น ป.1- ป.6  ไดรับการชั่ง 120,000 120,000 120,000  - เด็กนักเรียน ชั้น ป.1- ป.6  ไดรับ กอง

การในโรงเรียน ชั้น ป.1 - ป. 6 ไดรับการดูแลโดยการชั่งนํ้าหนักและ นํ้าหนักและประเมินการเจริญเติบโตโดย (งบกองทุน) (งบกองทุน) (งบกองทุน) การดูแลสุขภาพโดยการประเมินการ สาธารณสุข

ประเมินการเจริญเติบโตปละ  2  ครั้ง ครูปละ  2  ครั้ง เจริญเติบโตปละ  2  ครั้ง ศสช.รพ.บร

 - เพ่ือใหเด็กนักเรียน ชั้น ป.1- ป.6   ท่ีมี  - เด็กนักเรียน  ชั้น ป.1- ป. 6  ท่ีมีปญหา  - เด็กนักเรียน  ชั้น ป.1 -ป. 6  มีการ

นํ้าหนักนอยกวาเกณฑไดรับการแกไข ทุพโภชนาการไดรับการแกไขอยางเหมาะสม เจริญเติบโตท่ีเหมาะสม  โดยมีนํ้า

อยางเหมาะสมทุกราย ทุกราย หนักปกติตามเกณฑรอยละ  95

 - เพ่ือใหเด็กนักเรียน ชั้น ป.1- ป.6  มี  - เด็กนักเรียน  ชั้น ป.1 -ป.6  มี

ความรูในการดูแลในการดูแลสุขภาพ   สุขภาพแข็งแรงไมเจ็บปวยดวยโรค

สามารถเลือกรับประทานอาหารท่ีมี ขาดสารอาหาร   

ประโยชนตอรางกาย



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

 - เพ่ือใหเด็กนักเรียน  ชั้น ป.1-ป.6  ไดรับ

การดูแลสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน

5 โครงการพัฒนางานสาธารณสุข  - เพ่ือใหนักเรียนท่ีไดรับการอบรม  - จัดอบรม  อสร.  25  คน/โรงเรียน 120,000  - 120,000  - มี  อสร.  ยสร  เปนแกนนําในการ กอง

มูลฐานในโรงเรียน เปนแกนนําในการดูแลสุขภาพ (ป.4, ป.5) (งบกองทุน) (งบกองทุน) ดูแลสุขภาพนักเรียนในสถานศึกษา สาธารณสุข

 - จัดอบรม  ยสร.  25  คน/โรงเรียน (ม.2) กองการศึกษา

(อบรมปเวนป) ศสช.รพ.บร

สพท.

6 โครงการเด็กไทยทําไดในโรงเรียน  - เพ่ือสรางการมีสวนรวมการดําเนิน  - จัดอบรมคายแกนนําเด็กไทยทําไดใน 20,000 20,000 20,000  - โรงเรียนในเขตเทศบาลผานเกณฑ กอง

สงเสริมสุขภาพ งานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพในระดับ โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ (งบกองทุน) (งบกองทุน) (งบกองทุน) มาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ สาธารณสุข

งบประมาณและท่ีมา

สงเสริมสุขภาพ งานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพในระดับ โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ (งบกองทุน) (งบกองทุน) (งบกองทุน) มาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ สาธารณสุข

พ้ืนท่ีทุกระดับ  ทุกภาคสวนท่ีเกี่ยว  - จัดต้ังกลุม/ชมรมเด็กไทยทําไดเพ่ือ และพัฒนาไปสูระดับขั้นดีมาก กองการศึกษา

ของ ดําเนินการในเรื่องอาหารปลอดภัยสุขา ศสช.รพ.บร

นาใชเด็กไทยฟนดี  สพท.

 - จัดเวทีเสวนาผูปกครองและกรรมการ

สถานศึกษาเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน

เด็กไทยทําได

7 โครงการสงเสริมการออกกําลังกาย  - สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนได  - จัดใหมีผูนําออกกําลังกายทุกวัน  ณ  91,250 91,250 91,250  - ประชาชนมีสุขภาพดีและมีคา ชมรมแอโรบิค

เพ่ือสุขภาพ  สวนรมยบุรี  สนธยา ออกกําลังอยางตอเน่ือง สวนรมยบุรีในชวงเวลา  18.00-19.00 น. (งบกองทุน) (งบกองทุน) (งบกองทุน) ดัชนีมวลกายอยูในเกณฑมาตรฐาน สวนรมยบุรี

 - สรางพฤติกรรมการดูแลสุขภาพและ  - จัดใหมีผูดูแลเปดปดเครื่องเสียงและ สนธยา

ปองกันโรคท่ีสามารถปองกันไดอยาง อุปกรณในการออกกําลังกาย

ถูกตองและเหมาะสม  - จัดหาบํารุงรักษาซอมแซมเครื่องเสียง

ในการออกกําลังกาย
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8 โครงการสงเสริมการออกกําลังกาย  - สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนได  - จัดใหมีผูนําออกกําลังกายทุกวัน  ณ  91,250 91,250 91,250  - ประชาชนมีสุขภาพดีและมีคา ชมรมแอโรบิค

เพ่ือสุขภาพ  สวนรมยบุรี  รุงอรุณ ออกกําลังอยางตอเน่ือง สวนรมยบุรีในชวงเวลา  05.30-06.30 น. (งบกองทุน) (งบกองทุน) (งบกองทุน) ดัชนีมวลกายอยูในเกณฑมาตรฐาน สวนรมยบุรี

 -สรางพฤติกรรมการดูแลสุขภาพและ  - จัดใหมีผูดูแลเปดปดเครื่องเสียงและ รุงอรุณ

ปองกันโรคท่ีสามารถปองกันไดอยาง อุปกรณในการออกกําลังกาย

ถูกตองและเหมาะสม  - จัดหาบํารุงรักษาซอมแซมเครื่องเสียง

ในการออกกําลังกาย

9 โครงการนําผูประกอบการคาใน  - เพ่ือใหผูประกอบการคาในตลาดสด  - จัดใหมีผูนําออกกําลังกายในตลาดสด 60,000 60,000 60,000  - ผูประกอบการคาในตลาดสด มีการ ชมรมตลาดสด

ตลาดสดเทศบาลเมืองบุรีรัมย เทศบาลเมืองบุรีรัมย  ไดมีการออก เทศบาลเมืองบุรีรัมย เวลา 14.00-15.00 น. (งบกองทุน) (งบกองทุน) (งบกองทุน) ออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ

ออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ กําลังกายอยางสมํ่าเสมอทุกวัน

งบประมาณและท่ีมา

ออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ กําลังกายอยางสมํ่าเสมอทุกวัน

10 โครงการพัฒนาชมรมออกกําลังกาย  - เพ่ือใหประชาชนไดรับการถายทอด  - จัดกิจกรรมการออกกําลังกายในชุมชน 73,000 73,000 73,000  - ประชาชนมีสุขภาพกายดีและมีคา ชมรมออกกํา

ชุมชนวัดอิสาณ ความรูในการออกกําลังกายท่ีถูกตอง อยางตอเน่ืองและหลากหลาย  เชน  รําไม (งบกองทุน) (งบกองทุน) (งบกองทุน) ดัชนีมวลกายอยูในเกณฑมาตรฐาน ลังกายชุมชน

เหมาะสมและนําไปสูการดูแลสุขภาพ พลอง  เตนแอโรบิค  ฯลฯ  วันละ  2  ชม. วัดอิสาณ

ท่ีถูกตอง

11 โครงการพัฒนาชมรมออกกําลังกาย  - เพ่ือใหประชาชนไดรับการถายทอด  - จัดกิจกรรมการออกกําลังกายในชุมชน 36,500 36,500 36,500  - ประชาชนมีสุขภาพกายดีและมีคา ชมรมออกกํา

ชุมชนหลักเมือง ความรูในการออกกําลังกายท่ีถูกตอง แบบแอโรบิคอยางตอเน่ือง  ณ  ลานออก (งบกองทุน) (งบกองทุน) (งบกองทุน) ดัชนีมวลกายอยูในเกณฑมาตรฐาน ลังกายชุมชน

เหมาะสมและนําไปสูการดูแลสุขภาพ กําลังกายชุมชนหลักเมืองทุกวัน  เวลา หลักเมือง

ท่ีถูกตอง 17.00 - 19.00  น.

12 โครงการผูสูงวัยใสใจรักษสุขภาพ  - เพ่ือสงเสริมใหผูสูงวัยออกกําลังกาย  - จัดใหผูสูงวัยไดออกกําลังกายตามความ 14,400 14,400 14,400  - ผูสูงวัยไดรับการสงเสริมพัฒนา ชมรมผูสูงวัย

ชุมชนบุลําดวนเหนือ อยางเสมาะสมและตอเน่ือง ชอบและเหมาะสม  เชน  ลีลาส  รําวง  (งบกองทุน) (งบกองทุน) (งบกองทุน) ความรูในการดูแลสุขภาพ และมี ชุมชนบุลําดวน

 - สรางพฤติกรรมใหผูสูงวัยมีความ โยคะ รํากระบอง ฯลฯ อยางนอยสัปดาห ทักษะในการดูแลสุขภาพกายและ เหนือ

ตระหนักในผลดีของการออก ละ  3  ครั้ง  ครั้งละไมตํ่ากวา  30  นาที สุขภาพจิด

กําลังกาย
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13 โครงการพัฒนาชมรมออกกําลังกาย  - เพ่ือใหประชาชนท่ีสนใจการออก  - จัดกิจกรรมการออกกําลังกายแบบหวาย 14,400 14,400 14,400  - ประชาชนมีสุขภาพกายดี  และมี กลุมผูออก

แบบหวายตันกงสําหรับผูสูงอายุ กําลังกายแบบหวายตันกงโดยเฉพาะ ตันกง  โดยใหมีผูนําออกกําลังกายอยางถูก (งบกองทุน) (งบกองทุน) (งบกองทุน) คาดัชนีมวลกายอยูในเกณฑมาตรฐาน กําลังกายแบบ

ผูสูงอายุไดออกกําลังกายท่ีเหมาะสม วิธี  ณ  ลานไทร  ริมคลองละลม  วันละ  หวายตันกง

สมวัย 1  ชม.  เวลา  06.00 - 07.00  น.  สัปดาห  

ละ  3  วัน

14 โครงการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ  - เพ่ือสงเสริมใหประชาชนออกกําลัง  - จัดใหมีผูนําออกกําลังกายแบบแอโรบิค 14,400 14,400 14,400  - ประชาชนมีสุขภาพกายดีและมีคา ชมรมแอโรบิค

โดยชมรมแอโรบิค  2001 กายเพ่ือเปนการปองกันไมใหรางกาย แกสมาชิกชมรม  และประชาชนผูสนใจ (งบกองทุน) (งบกองทุน) (งบกองทุน) ดัชนีมวลกายอยูในเกณฑมาตรฐาน 2001

ออนแอจนเกิดโรคภัย วันละ  1  ชม.  ในวันจันทร - ศุกร  เวลา

 - เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของ 18.00 - 19.00  น.  ณ  ลานกีฬาสํานักงาน

งบประมาณและท่ีมา

 - เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของ 18.00 - 19.00  น.  ณ  ลานกีฬาสํานักงาน

ประชาชน  เกิดความรักสามัคคี ชวย วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย

เหลือซ่ึงกันและกัน

15 โครงการสงเสริมสุขภาพในเด็ก  - เพ่ือใหนักเรียนในเขตเทศบาลไดรับ  - นักเรียนระดับอนุบาลถึง ป.4 ไดรับการ คาวัสดุวิทยาศาสตรฯ  - นักเรียนในเขตเทศบาลมีสุขภาพ กอง

นักเรียน การตรวจสุขภาพเบ้ืองตนปละ  1  ครั้ง ตรวจสุขภาพโดยเจาหนาท่ี  ปละ  1  ครั้ง งบเทศบาล อนามัยท่ีดี มีสติปญญาเลาเรียน สาธารณสุขฯ

 - เพ่ือใหเด็กนักเรียนมีสุขภาพอนามัย ป.5, ป.6 ตรวจสุขภาพดวยตนเอง หนังสือและมีพัฒนาการท่ีสมวัย

แข็งแรงสมบูรณ  มีสติปญญาและ  - นักเรียน ป.1 - ป.4  ไดรับการตรวจวัด

พัฒนาการท่ีสมวัย สายตาดวย  E-Chant  และตรวจการไดยิน

ปละ  1  ครั้ง  ป.5, ป.6  ตรวจดวยตนเอง

 - นักเรียนท่ีมีเหาไดรับการกําจัดเหาปละ

1  ครั้ง

 - นักเรียนรอยละ  10  ไดรับการสุมตรวจ

สภาวะเลือดยางโดยการเจาะ  HCT

 - นักเรียน  ป.1 - ป.6  ไดรับการตรวจหา

สภาวะการขาดสารไอโอดีนทุกคน ปละ

1  ครั้ง
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 - นักเรียนระดับมัธยมศึกษาไดรับการ 

ตรวจสุขภาพดวยตัวเองปละ 1 ครั้ง

16 โครงการศูนยเด็กเล็กนาอยู  - เด็กปฐมวัยในศูนยเด็กเล็กเทศบาลฯ  - ตรวจสุขภาพเด็กโดยทีมเจาหนาท่ี 20,000 20,000 20,000  - ศูนยเด็กเล็กเทศบาลฯ คงไวซ่ึง กอง

ไดรับการดูแลเบ้ืองตนดานสุขภาพ สาธารณสุข (งบกองทุน) (งบกองทุน) (งบกองทุน) มาตรฐานศูนยเด็กเล็กผานเกณฑขั้น สาธารณสุข

 - ติดตามเฝาระวังภาวะโภชนาการและ ดีมาก กองการศึกษา

แกไขปญหาเด็กท่ีมีภาวะทุพโภชนาการ ศสช.รพ.บร

 - ติดตามประวัติการสรางเสริมภูมิคุมกัน

 - ประเมินศูนยเด็กและคงไวซ่ึงมาตรฐาน

ผานเกณฑขั้นดีมาก

งบประมาณและท่ีมา

ผานเกณฑขั้นดีมาก

17 โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ  - สรางการมีสวนรวมในการดําเนิน  - อบรมครูแกนนําในการดําเนินการ 13,750 13,750 13,750  - โรงเรียนในเขตผานเกณฑ กอง

งานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพในเขต โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ (งบกองทุน) (งบกองทุน) (งบกองทุน) มาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ สาธารณสุข

เทศบาลฯ  - จัดประกวดโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ กองการศึกษา

ศสช.รพ.บร

18 โครงการภาคีเครือขายคนไทย  - เพ่ือใหประชาชนอายุ  15  ปขึ้นไปมี  - ประชาชนอายุ  15  ป  ขึ้นไปไดรับการ 80,000 80,000 80,000  - ประชาชนอายุ  15  ป กอง

ไรพุง ความรูและมีพฤติกรรมการบริโภค วัดรอบเอวปละ  2  ครั้ง  และประเมินคา (งบกองทุน) (งบกองทุน) (งบกองทุน) ขึ้นไปไมมีสภาวะอวนลงพุง สาธารณสุขฯ

อาหารและการออกกําลังกายท่ีถูกตอง BMI  ศสช.รพ.บร

เหมาะสมตามวัย

19 โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ - เพ่ือใหผูสูงอายุสามารถดูแล และดําเนิน - จัดต้ังชมรมผูสูงอายุเทศบาลเมืองบุรีรัมย 50,000 50,000 50,000 - ผูสูงอายุในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย กอง

ชีวิตไดตามศักยภาพอยางปกติสุข - จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการชมรม (งบกองทุน) (งบกองทุน) (งบกองทุน) มีคุณภาพชีวิตท่ีดี สามารถดําเนินชีวิต สาธารณสุขฯ

ผูสูงอายุทุก 2 เดือน ไดอยางปกติสุข

- จัดอบรมใหความรูผูสูงอายุในการดูแล

ปฏิบัติตนเองอยางถูกตองตามวัน 

ปละ 1 ครั้ง 400 คน

- จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ
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1 โครงการเฝาระวังโรคทางระบาด  - เพ่ือใหการดําเนินงานปองกันและ  - กิจกรรมการเฝาระวังโรคโดยรับ/สง 245,000 245,000 245,000  - การควบคุมโรคเปนไปอยาง กอง

วิทยา ควบคุมโรคติดตอเปนไปอยางมี รายงานโรคตอเน่ือง  จัดทําสถานการณ (งบกองทุน) (งบกองทุน) (งบกองทุน) อยางรวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ สาธารณสุข

ประสิทธิภาพ  โดยใชระบาดวิทยาใน โรคท่ีสําคัญและรายงานอยางตอเน่ือง  - อัตราปวยของโรคท่ีตองเฝาระวัง ศสช.รพ.บร.

การดําเนินงาน ทุกสัปดาห ทางระบาดวิทยาลดลงตามเปาหมาย (สาขา 1,3)

 - เพ่ือเตรียมความพรอมในดานวัสดุ  - กิจกรรมการสอบสวนโรคจะดําเนินการ ของกระทรวงสาธารณสุข สสอ.เมือง 

อุปกรณเวชภัณฑ  เคมีภัณฑ  และนํ้า เฉพาะรายโรคท่ีเปนปญหาและโรคติดตอ สสจ.บร

มันเชื้อเพลิงท่ีใชในการปฏิบัติงาน ท่ีตองเฝาระวังใน  18  ชุมชน  โดย ศสมช.  18 

ปองกันควบคุมโรค  * รวบรวมขอมูลผูปวย  คนหาขอบเขต ชุมชน

ยุทธศาสตรท่ี  5  การพัฒนาการสาธารณสุข

แนวทางท่ี  6  ปองกัน ควบคุมโรคติดตอ

งบประมาณและท่ีมา

ปองกันควบคุมโรค  * รวบรวมขอมูลผูปวย  คนหาขอบเขต ชุมชน

การกระจายโรค

 * เก็บตัวอยางสงตรวจวิเคราะหทางหอง

ปฏิบัติการ

 * ดําเนินการปองกันและควบคุมโรค

 * ประสานงาน  SRRT  และเครือขายใน

การเฝาระวังและควบคุมโรค

 * เขียนรายงานการสอบสวนโรค

 * ประเมินผลการดําเนินงานเฝาระวังและ

ควบคุมโรค

2 โครงการรณรงคกําจัดลูกนํ้ายุงลาย  - เพ่ือเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมการ  - จัดกิจกรรมรณรงคกําจัดลูกนํ้าและแหลง 108,000 108,000 108,000  - ประชาชนไดรับความรูและมีสวน กอง

ปองกันโรคไขเลือดออก แพรระบาดของโรคไขเลือดออก เพาะพันธุยุงลายทุกหลังคาเรือนโดยขบวน (งบกองทุน) (งบกองทุน) (งบกองทุน) รวมในการปองกันตนเองจากโรคไข สาธารณสุข

  - เพ่ือใหความรูแกประชาชนในการ การมีสวนรวมของภาคประชาชนในชุมชน เลือดออก ศสมช.ใน 

 ปองกันตนเองจากโรคไขเลือดออก เดือนละ  1  ครั้ง (12 ครั้งตอป)  จํานวน  - คา HI  ในชุมชนนอยกวา  10  พ้ืนท่ีรับ

8  ชุมชน คา  CI  ในวัด  โรงเรียน  และศูนย ผิดชอบ  8

  เด็กเทากับ  0 ชุมชน
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(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

 - ประชาสัมพันธใหความรูรายหลังคาเรือน  - อัตราปวยของโรคไขเลือดออก ศสมช. ชุมชน

 - จัดหาวัสดุและอุปกรณในการดําเนินงาน ลดลงไมตอกวารอยละ  20  ของคา บุลําดวนใต

รณรงค มัธยฐานยอนหลัง  5  ป

 - คาตอบแทน  อสม. ในการรณรงค  

สํารวจควบคุมกําจัดลูกนํ้าและแหงเพาะพันธ

ยุงลายเดือนละ 1  ครั้ง (12 ครั้งตอป)

ในชุมชน จํานวน 4,500 หลังคาเรือน ๆ ละ

2  บาท

และคา  CI  ในโรงเรียนเดือนละ  1  ครั้ง

3 โครงการธงเขียว  ปลอดลูกนํ้ายุงลาย  - เพ่ือใหประชาชนมีความรูและมีสวน  - ประชาคมประชาชนในชุมชนบุลําดวนใต 30,000 30,000 30,000  - ประชาชนไดรับความรูและมีสวน ศสมช. ชุมชน

งบประมาณและท่ีมา

3 โครงการธงเขียว  ปลอดลูกนํ้ายุงลาย  - เพ่ือใหประชาชนมีความรูและมีสวน  - ประชาคมประชาชนในชุมชนบุลําดวนใต 30,000 30,000 30,000  - ประชาชนไดรับความรูและมีสวน ศสมช. ชุมชน

ปองกันโรคไขเลือดออกชุมชน รวมในการปองกันตนเองจากโรคไข ปละ  2  ครั้ง ๆ ละ  100  คน (งบกองทุน) (งบกองทุน) (งบกองทุน) รวมในการปองกันตนเองจากโรค บุลําดวนใต

บุลําดวนใต เลือดออก  - ปกธงเขียวบานท่ีสํารวจไมพบลูกนํ้า ไขเลือดออก

 - เพ่ือใชธงเปนสัญญลักษณในการ ยุงลาย  เดือนละ 1 ครั้ง จํานวน  545  - ไมมีผูปวยโรคไขเลือดออกใน

วิเคราะหความเส่ียงตอการเกิดโรคไข หลังคาเรือน ชุมชนบุลําดวนใต

เลือดออกในชุมชนและกระตุนให  - ประชาสัมพันธใหความรูรายหลังคาเรือน  - คา  HI  ในชุมชนนอยกวา  10

ประชาชนต่ืนตัวและมีความตระหนักใน เดือนละ  1  ครั้ง  - คา  CI  ในโรงเรียนเทศบาล 3

การกําจัดลูกนํ้ายุงลายอยางตอเน่ืองทุก  - ติดตามประเมินผลคา  HI  ในชุมชน  เทากับ  0

สัปดาห และคา  CI  ในโรงเรียนเดือนละ  1  ครั้ง

4 สรางเสริมภูมิคุมกันโรคในเด็ก  - เพ่ือใหเด็ก 0 5 ป  ไดรับวัคซีน  - จัดบริการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคใน คาวัสดุวิทยาศาสตรการแพทยฯ  -เด็ก 0-5 ป ไดรับวัคซีนครบชุดตาม กอง

0 - 5 ป ครบชุดตามเกณฑอายุ ศูนยบริการสาธารณสุขทุกวันอังคารของ เกณฑอายุ สาธารณสุข

 - เพ่ือใหเด็ก 0 - 5 ป  ปลอดภัยจาก สัปดาหท่ี  3  ของเดือน  - เด็ก 0-5 ป  ปลอดภัยจากโรคท่ี สสจ.บร

โรคท่ีปองกันไดดวยวัคซีน  - ติดตามเด็กขาดนัดวัคซีนใหไดรับวัคซีน ปองกันไดดวยวัคซีน รพ.บุรีรัมย

ตามเกณฑ

 - ประเมินความครอบบคลุมการไดรับ 

วัคซีนในเด็ก 0 - 5  ป



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

5 สรางเสริมภูมิคุมกันโรคในนักเรียน  - เพ่ือใหนักเรียน ป.1 และ ป.6  ไดรับ  - สํารวจประวัติการรับวัคซีนขั้นพ้ืนฐาน คาวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย  - นักเรียน ป.1 และป.6  ไดรับวัคซิน กอง

ป.1   และ ป.6 วัคซีนตามเกณฑขั้นพ้ืนฐาน ในนักเรียน ป.1 และ ป.6 ตามเกณฑขั้นพ้ืนฐานครอบคลุม สาธารณสุข

 - เพ่ือใหนักเรียน ป.1 และ ป.6   - จัดบริการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคใน รอยละ  95 สสจ.บร

ปลอดภัยจากโรคท่ีปองกันไดดวย นักเรียน ป.1 และ ป.6  จํานวน 3 แหง  - นักเรียน  ป.1 และ ป.6  ปลอดภัย รพ.บุรีรัมย

วัคซีน  - ติดตามนักเรียน ป.1 และ ป.6  ใหได จากโรคท่ีปองกันไดดวยวัคซิน

รับวัคซีนครบตามเกณฑ

 - ประเมินความครอบคลุมการรับวัคซีน 

ในนักเรียน ป.1 และ ป.6

6 โครงการรณรงคปองกันโรคพิษ  - เพ่ือเฝาระวัง  ปองกันโรคพิษ  - ใหบริการฉีดวัคซีนสุนัขและแมวในวัด 120,000 120,000 120,000  - สุนัขและแมวไดรับวัคซีน กอง

งบประมาณและท่ีมา

6 โครงการรณรงคปองกันโรคพิษ  - เพ่ือเฝาระวัง  ปองกันโรคพิษ  - ใหบริการฉีดวัคซีนสุนัขและแมวในวัด 120,000 120,000 120,000  - สุนัขและแมวไดรับวัคซีน กอง

สุนัขบา สุนัขบาในคนและสัตวเล้ียงลูกดวยนม โรงเรียนและชุมชน  18  ชุมชน  จํานวน (งบกองทุน) (งบกองทุน) (งบกองทุน) ปองกันโรคพิษสุนัขบา สาธารณสุข

 - เพ่ือควบคุมจํานวนประชากรสุนัข 2,000  ตัว  - ประชาชนและสัตวเล้ียงลูก ปศุสัตว  จว.

และแมว  - ใหบริการฉีดวัคยาคุมในสุนัขและแมว ดวยนมไมเจ็บปวยดวยโรค

เพศเมีย  จํานวน  500  ตัว พิษสุนัขบา

 - ใหบริการทําหมันในสุนัขเพศผู  จํานวน

500  ตัว

จํานวน  500  ตัว

 - สํารวจประชากรสุนัขและแมวในวัด

โรงเรียน  และชุมชน  18  ชุมชน



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

1 โครงการเฝาระวังปองกันและแกไข  - เพ่ือเฝาระวังปองกันและแกไขปญหา  - ประชาสัมพันธใหความรูในการเฝาระวัง 50,000 50,000 50,000  - ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด กอง

ปญหายาเสพติดในสถานศึกษา ยาเสพติดในสถานศึกษา และปองกันการใชยาเสพติดในสถานศึกษา (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) ในสถานศึกษาลดลง สาธารณสุขฯ

 - เพ่ือปองกันและลดปญหาการแพร จํานวน  4  แหง  ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ  - สถานศึกษา  ครู  ผูปกครอง  รร.ท.1

ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบุรีรัมย นักเรียนและนักศึกษามีสวนรวมใน รร.ท.2

 - เพ่ือสงเสริมใหสถานศึกษา  ครู  - ดําเนินการตรวจปสสาวะหาสารเสพติด การเฝาระวังปองกันและแกไขปญหา ว.เทคนิคฯ

ผูปกครอง  นักเรียน  นักศึกษามีสวน ในนักเรียนและนักศึกษากลุมตัวอยาง ยาเสพติดในสถานศึกษา ม.ราชภัฎฯ

ในการเฝาระวังปองกันและแกไขปญหา และกลุมเส่ียง  จํานวน  4  แหง ๆ ละ  - คืนคนดีสูสังคม สามารถกลับตัว ศสมช.ในพ้ืนท่ี

ยุทธศาสตรท่ี  5  การพัฒนาการสาธารณสุข

งบประมาณและท่ีมา

แนวทางท่ี  7  ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

ในการเฝาระวังปองกันและแกไขปญหา และกลุมเส่ียง  จํานวน  4  แหง ๆ ละ  - คืนคนดีสูสังคม สามารถกลับตัว ศสมช.ในพ้ืนท่ี

ยาเสพติดในสถานศึกษา 200  คน เปนเยาวชนท่ีดี  ไมกลับไปมี รับผิดชอบ

 - เพ่ือใหการชวยเหลือ  ดุแลและฟนฟู  - คนหากลุมผูเสพ/ผูติดยาเสพติดรวมกับ พฤติกรรมซํ้าอีก 8  ชุมชน

สมรรถภาพผูเสพ/ผูติดยาเสพติดใหกลับ สถานศึกษาและชุมชน

ไปใชชีวิตอยางปกติสุขในสังคม  - ประสานงานสถานศึกษา  ครู  ผูปกครอง

และนําผูเสพ/ผูติดยาเสพติด  เขาบําบัด

รักษาในระบบสมัครใจ  หรือสมัครใจแบบ

มีเงื่อนไข

 - ติดตามชวยเหลือ  ฟนฟูผูผานการบําบัด

รักษารวมกับสถานศึกษาและผูปกครอง

จนสามารถกลับไปใชชีวิตอยางปกติสุขใน

สังคมและไมกลับไปมีพฤติกรรมซํ้าอีก



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

1 โครงการรณรงคพัฒนายกระดับ  - เพ่ือใหรานอาหารและแผงลอย  - จัดรณรงคเพ่ือใหสถานประกอบการ 150,000 150,000 150,000  - สถานประกอบการ/รานอาหาร กอง

มาตรฐานอาหารปลอดภัย จําหนายอาหารไดมาตรฐาน ไดมาตรฐาน หรืออบรมและศึกษาดูงาน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) งบเทศบาล /แผงลอย ไดมาตรฐาน สาธารณสุขฯ

(Food  Safety)  อาหารสะอาด   รสชาติอรอย หรือจัดมหกรรมอาหารของผูประกอบการ อาหารสะอาด รสชาติอรอย

  (Clean   Food    Good   Taste)  - รานอาหาร  270 ราน - แผงลอย 97 แผง  (Clean  Food Good Taste)

 - โรงอาหารในโรงเรียน  7  โรง

 - แผงลอยหนาโรงเรียน  6  แหง

2 โครงการพัฒนายกระดับสถาน   - เพ่ือพัฒนายกระดับมาตรฐาน  - จัดรณรงค หรืออบรม ดูงาน เพ่ือพัฒนา 150,000 150,000 150,000  - สถานประกอบการตาม พ.ร.บ. กอง

ประกอบการตาม  พ.ร.บ.สาธารณสุข กิจการตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข   ยกระดับมาตรฐานกิจการแตงผมเสริม (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) การสาธารณสุขไดมาตรฐานดาน สาธารณสุขฯ

ยุทธศาสตรท่ี  5  การพัฒนาการสาธารณสุข

งบประมาณและท่ีมา

แนวทางท่ี  8  สงเสริมและพัฒนาบุคลากรสถานประกอบการสาธารณะใหไดมาตรฐาน

ประกอบการตาม  พ.ร.บ.สาธารณสุข กิจการตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข   ยกระดับมาตรฐานกิจการแตงผมเสริม (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) การสาธารณสุขไดมาตรฐานดาน สาธารณสุขฯ

ใหไดมาตรฐาน ใหไดมาตรฐาน เชน กิจการแตงผม สวย ใหไดมาตรฐานดานการสุขาภิบาล สุขาภิบาล เชน รานแตงผม-เสริมสวย

เสริมสวย  และกิจการอื่น ๆ  

3 โครงการจางเหมายามรักษาความ  -  เพ่ือปองกันทรัพยสินของเทศบาล  - จางเหมายามรักษาความปลอดภัยใน 234,720 234,720 234,720  -  ทรัพยสินของเทศบาลและ กอง

ปลอดภัย  ดูแลตลาดสดเทศบาล  และทรัพยสินผูประกอบการ สูญหาย ตลาดสดเทศบาลเมืองบุรีรัมย  2  คน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) งบเทศบาล ผูประกอบการคามีความปลอดภัย สาธารณสุขฯ

เมืองบุรีรัมย ตลาดคาสง คาปลีก ตลาดไนทบาซาร 2 คน - ตลาดสดและตลาดแหงใหมได

4 โครงการกอสรางปรับปรุงโครง  - เพ่ือใหบริเวณขางตลาดเทศบาล 1,3  - กอสรางโครงหลังคาบริเวณขางตลาด 3,000,000  -  -  - บริเวณขางตลาดเทศบาล 1,3 มี กอง

หลังคาขางตลาดสดเทศบาล 1 และ 3 สามารถปองกันแดดฝนได เทศบาล 1 และเทศบาล 3   (งบเทศบาล)  โครงหลังคาปองกันแดดฝนไดและ สาธารณสุขฯ

  - เปล่ียนหลังคาตลาดเทศบาล 3 ตลาดเทศบาล  3  ไมรั่วซึม

 - ทางเขาตลาดเทศบาล 1 ไมรั่วซึม

5 โครงการเฝาระวังดานสุขาภิบาล  - เพ่ือพัฒนายกระดับมาตรฐานราน  - ตรวจรานอาหาร  270  ราน  2  ครั้ง/ป 90,000 90,000 90,000  - รานอาหาร/แผงลอยไดมาตรฐาน กอง

อาหารในรานอาหารและแผงลอย อาหารและแผงลอยใหไดมาตรฐาน  - ตรวจแผงลอย/ไนทบาซาร  150  แผง (งบกองทุน) (งบกองทุน) (งบกองทุน) Clean  Food  Good  Taste มากขึ้น สาธารณสุขฯ

อาหารสะอาด  รสชาติอรอย (CFGT) 2  ครั้ง/ป

 - จัดอบรมผูประกอบการ  100  คน

 - จัดทําผากันเปอน  500  ชุด



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

6 โครงการตลาดสดนาซ้ือ  - เพ่ือใหตลาดสะอาด  ประชาชนผู  - จัดอบรมใหความรูผูประกอบการคาใน 125,300 125,300 125,300  - ตลาดเทศบาลไดมาตรฐาน กอง

บริโภคปลอดภัยจากการซ้ือสินคาใน ตลาดสด  ตลาดคาสง คาปลีก และ (งบกองทุน) (งบกองทุน) (งบกองทุน) ตลาดสดนาซ้ือ สาธารณสุขฯ

ตลาด ตลาดไนทบาซาร  จํานวน  100  คน  - อาหารท่ีจําหนายในตลาดมีความ

 - เพ่ือใหเกิดภาคีเครือขายในการ  - จัดประชุมคณะกรรมการตลาดท้ัง 3 แหง สะอาดปลอดภัย

พัฒนาตลาดท่ีเขมแข็ง ปละ  12  ครั้ง

 - เขารวมประกวดตลาดสดของหนวยงาน

ตาง ๆ 

 - จัดซ้ือสารเคมีกําจัดแมลงและลางตลาด

เดือนละ 2 ครั้ง  ท้ัง 3 ตลาด

งบประมาณและท่ีมา

เดือนละ 2 ครั้ง  ท้ัง 3 ตลาด

7 โครงการพัฒนายกระดับตลาดสด  - เพ่ือใหตลาดในเขตเทศบาลผาน  - จัดอบรมและศึกษาดูงานผูประกอบการ 150,000 150,000 150,000  - ตลาดในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย กอง

สูตลาดดี  มีมาตรฐาน เกณฑตลาดดี  มีมาตรฐาน คาตลาดทุกตลาด ปละ  1  ครั้ง  จํานวน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) งบเทศบาล ไดรับการพัฒนาสูตลาดดี มีมาตรฐาน สาธารณสุขฯ

100  คน

 - จัดซ้ือวัสดุครุภัณฑท่ีจําเปนในการ

พัฒนาตลาดสดใหไดมาตรฐาน

8 โครงการเฝาระวังดานอาหาร  - เพ่ือเฝาระวังเกี่ยวกับอาหารปลอด  - อสม.  ท้ัง  18  ชุมชน  เฝาระวังอาหาร 40,000 40,000 40,000  - อาหารท่ีจําหนายในชุมชนมีความ กอง

ปลอดภัยในชุมชน ภัยในแหลงผลิต/จําหนายอาหาร/ราน ปลอดภัยในชุมชนตนเองและรายงานให (งบกองทุน) (งบกองทุน) (งบกองทุน) สะอาดปลอดภัยโดยมี  อสม. เปนผู สาธารณสุขฯ

ขายของชําในชุมชนใหจําหนาย เทศบาลฯ  ทราบเดือนละ  1  ครั้ง ตรวจสอบและเฝาระวัง

อาหารท่ีปลอดภัย

 - เพ่ือใหมีผูรับผิดชอบในการดําเนิน

งานดานอาหารปลอดภัยในชุมชน

9 โครงการวัดสงเสริมสุขภาพ  - เพ่ือพัฒนาวัดในเขตเทศบาลใหได  - ปรับปรุงวัด  4  แหง  (วัดกลาง/วัดอิสาณ/ 30,000 30,000 30,000  - วัดท้ัง  4  แหง  ผานมาตรฐาน กอง

มาตรฐานวัดสงเสริมสุขภาพ วัดธรรมธีราราม/วัดอินทรวนาราม)  ใหได (งบกองทุน) (งบกองทุน) (งบกองทุน) วัดสงเสริมสุขภาพ สาธารณสุขฯ

มาตรฐานวัดสงเสริมสุขภาพ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

10 โครงการปรับปรุงหลังคาขางตลาด - เพ่ือใหตลาดอาหารและเครื่องด่ืมมี - กอสรางหลังคาแบบโปรงตลาดอาหารและ 1,000,000 - - - ตลาดอาหารและเครื่องด่ืมมีสภาพ กอง

อาหารและเครื่องด่ืม สภาพโปรง ระบายอากาศไดดี ปองกัน เครื่องด่ืม (ตามแบบแปลนเทศบาล) (งบเทศบาล) โปรง หลังคาปองกันแดดฝนได สาธารณสุขฯ

แดดฝนได ไมรั่วซึม

11 โครงการปรับปรุงหลังคาตลาด - เพ่ือใหตลาดชัยพฤกษมีสภาพโปรง - กอสรางโครงหลังคาแบบโปรง 1,000,000 - - - ตลาดชัยพฤกษมีสภาพโปรง โครง กอง

ชัยพฤกษ ระบายอากาศไดดี ปองกันแดดฝนได ตลาดชัยพฤกษ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (งบเทศบาล) หลังคาปองกันแดดฝนไดไมรั่วซึม สาธารณสุขฯ

งบประมาณและท่ีมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 จะไดรับ รับผิดชอบ

1 โครงการจัดหาวัสดุ  ครุภัณฑ  -  เพ่ือใหโรงฆาสัตวสะอาดถูก  - จัดซ้ือเครื่องปมนํ้า  จํานวน  2  เครื่อง 50,000  -  -  - การปฏิบัติงานเกิดความ กอง

ในโรงฆาสัตว สุขลักษณะ (งบเทศบาล) สะดวกรวดเร็ว  เพียงพอตอ สาธารณสุขฯ

- รถเข็นปูนลอคูพรอมกระบะด๊ัม 2 คัน 5,000  -  - การใชงาน   

(งบเทศบาล)

2 โครงการผลิตกาซชีวภาพใน  - เพ่ือสงเสริมใหโรงฆาสัตวลดมลภาวะ  - กอสรางระบบกาซชีวภาพโรงฆาสัตว 200,000  -  -  - มลภาวะดานกล่ินของโรงฆาสัตว กอง

โรงฆาสัตว ดานกล่ิน ขนาด  50  ลบ.ม.  1  แหง (งบอุดหนุน  สนพ.) ลดลง สาธารณสุขฯ

 - เพ่ือสงเสริมการนําพลังานทดแทน 765,800  - มีการนําพลังงานทดแทนมาใช

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรท่ี  5  การพัฒนาการสาธารณสุข

แนวทางท่ี  9  ปรับปรุงและพัฒนากิจการโรงฆาสัตวและควบคุมการเล้ียงสัตว

 - เพ่ือสงเสริมการนําพลังานทดแทน 765,800  - มีการนําพลังงานทดแทนมาใช

มาใชประโยชน  (งบเทศบาล) ประโยชน  ประหยัดงบประมาณ

ในการจัดซ้ือแกส


